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! هٍؿاق بؿه! بكؼیم

آغاس 
 وؽًكايی يبىی تی ویك و ؾقباقه قكحه بىؾم ؾايٍکؿه آو قول به... ؾق ٌكایٗ وؽحی هكاق گككحه بىؾم

... ؾاٌحن

 ...وال ؾوم جعّیلٍاو ؾق ؾايٍکؿه بىؾ... ؾق بكابك ؾايٍصىیاو ایىحاؾم

بن باًٌؿ ؾق چه ايؿاله َ٘ ای  ؼىاوحن ا٘الػاجٍاو قا بىًصن جا بؿاين وٙط کىايی که هكاق اوث هؽا
 ...اوث

 ...قا بگىییؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها يام چهاق جى ال همىكاو پیاهبك  بچه: پكویؿم

 ...ای بىؾ که هٙكض کكؾم ایى وىال واؾه

 ...چهل يلك بىؾيؿ

 !ؾکحك: ا ِؿای بلًؿ گلثیکی ؾوحً قا بلًؿ کكؾ و ب

 ...بلكها: گلحن

 ...ؼؿیصه: گلث

 ...آككیى... ؼؿیصه: ی ٌماقي باال بكؾم و گلحن یکی ال ايگٍحاين قا به يٍايه

 ...ػائٍه... ؾکحك: يلك ؾوم ؾوحً قا بلًؿ کكؾ و گلث

 ...ػائٍه... ػالیه: گلحن

 !بؼؿ ال آو کىی ؾوحً قا بلًؿ يکكؾ

 !يلك واکث ٌؿيؿ هك چهل... گلث کىی چیمی يمی

ًٌاویؿ؟ هاؾقاو هىهًاو قا  پیاهبكجاو قا يمی: گلحن ها هی کكؾم و با چٍماين به آو ها قا يگاه هی آو
 ًٌاویؿ؟ يمی
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 !ؾکحك اون یکی ال همىكاو ایٍاو یاؾم اوهؿ... آها یاؾ اوهؿ: ها گلث ياگهاو یکی ال آو

 کی؟: گلحن

 !آهًه: گلث

 ...هىحى الله ػلیه وولن ـ ـ ِلیایٍاو هاؾق قوىل الله : گلحن

 !هىث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکكؾ همىك پیاهبك  بیچاقه كکك هی

 ...کٍیؿ يٍىث و چیمی يگلث ؾق ظالی که ؼصالث هی

 !وکىت بك آياو ظاکن ٌؿ و ؿن و ايؿوه بك هى

 ...ها ؼىاوث ؾلؽىقی هى قا ال بیى ببكؾ ياگهاو یکی ال آو

 ...یٍاو یاؾم آهؿاون یکی ال همىكاو ا... ؾکحك: گلث

 کی؟... ؼىب: گلحن

 !!كا٘مه: گلث

جؼؿاؾی ؾیگك هن هیچ ! جؼؿاؾی ال ؾايٍصىیاو ؼًؿیؿيؿ و جؼؿاؾی ؾیگك ال جؼصب ؾهايٍاو بال هايؿ
یؼًی كا٘مه يام یکی ال ... کكؾيؿ شىاب او ِعیط اوث ٌایؿ كکك هی... ػکه الؼملی يٍاو يؿاؾيؿ

 !اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمىكاو پیاهبك 

 ...ؾؼحك ایٍاو اوث ـ قٔی الله ػًها ـكا٘مه : گلحن

 ...ی کالن واکث ٌؿيؿ همه... او هن واکث ٌؿ

کكؾم جیمی قا يام ببكم که  قو يام ببكیؿ؟ وؼی هی... ٌه پًس يلك ال بالیکًاو جین  ها هی بچه: گلحن
های  ی جین همیى ؾقباقه بكای! ٌاو کاهال هایىن يٍىم ها يمؾیک يباٌؿ جا با پاوػ ِعیط ؼیلی به آو

 ...ؼاقشی پكویؿم جا ٌایؿ يحىايًؿ شىاب ؾقوث بؿهًؿ

 جىيه بالیکًای جین هلی بكلیل قو يام ببكه؟ کی هی: گلحن
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 !هى! هى: لؾيؿ همه ؾاؾ هی... ها باال قكث ی ؾوث همه

ايگٍث  های آياو قا با هى هن اون! يام بالیکًاو جین هلی بكلیل ال هك ٘كف به ومث هى وكالیك ٌؿ
آو هن جمام ... ٌمكؾم ٌؿ و با ايگٍحاو ؾوث بؼؿی هی ايگٍحاو ؾوث اول جمام هی... ٌمكؾم هی
 ...اون پايمؾه بالیکى قا گلحًؿ! قكحن به ايگٍحاو ؾوث اول ٌؿ و ؾوباقه هی هی

 چكا پايمؾه جا؟! ؾوين جین كىجبال یالؾه جا بالیکى ؾاقه ولی چیمی که هى هی: گلحن

 ...ها قو گلحین لیکًاو اِلی و هن ـؼیكهها هن با: گلحًؿ

کكؾم اگك اومی قا اٌحباه جللظ  گلحًؿ و هى جکكاق هی باهمه ایًصا بىؾ که وهحی يام بالیکًاو قا هی
 !کكؾيؿ ؼًؿیؿيؿ و اون قا به ٘ىق ِعیط جکكاق هی هى هی« ياؾايی»کكؾم ال  هی

 :قاوث ككهىؾ ؼؿاويؿ هحؼال که

 1چےےۓۓ﮲﮳﮴چ

 «ايؿ؟ به ايکاق او پكؾاؼحه[ ؾق يحیصه]ايؿ و  او قا يًٍاؼحهیا ٌایؿ پیاهبكي»

 عذر يیاوریذ
 ...ام اظىان کكؾيؿ که چوؿق ؿمگیًن ؾايٍصىهاین ال چهكه

ها قو  ها ایى چهكه قوايه... ٌیػ ها قو وكليً يکى: ؼىؾٌاو ٌكوع به ػفقؼىاهی کكؾيؿ و گلحًؿ
 !ٌین کًى و ها هن اوماٌىو قو ظلظ هی هٙكض هی

جىيى ٌما قو  اها يمی... ها بٍى ها همکًه باػد هٍهىق ٌؿو ایى چهكه قوايه... ػفق يیاقیى: گلحن
جىيى ٌما قو  ها يمی قوايه... ها و هاشكاهای اويا بکًى ها و ظلظ يام هصبىق به پی گیكی اؼباق اوو

بٍىيؿ  هایحاو ها و ؾوق هن يٍىحى ی گپ و گلحگىی ٌما و هىٔىع ههمايی ها همه هصبىق کًى که اوو
 ...ایؿ قو جؼییى کًًؿ و ظحی قيگ لباوی که پىٌیؿه

                                                           
. ۶۹: هىهًىو -1
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 ...بًابكایى ؾيبال ػفق يباٌیى

یکی ال اجلاهات شالبی که جؼكیلً ؼالی ال لٙق يیىث ایى بىؾ که چًؿ وهث پیً ؾق یکی ال 
ی ویكت پیاهبك ـ ِلی  وؽًكايی ؾقباقه... کًن یکی ال قووحاها ـ بكاین پیً آهؿ قووحاها ـ جاکیؿ هی

 ...الله ػلیه وآله وولن ـ بىؾ

ظكف لؾم و بؼؿ همیى  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی اهمیث آهىلي ویكت پیاهبك  ؾق پایاو وؽًكايی ؾقباقه
 ...ؾاوحايی که با ؾايٍصىها پیً آهؿه بىؾ قا بكایٍاو جؼكیق کكؾم

 ...کكؾ، يٍىحه بىؾيؿ قوبكوی هى چًؿ کىؾک که وًٍاو ال ؾه وال جصاول يمی

قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجؼكیق کكؾم که چٙىق ال ؾايٍصىها پكویؿه بىؾم يام چهاق جى ال همىكاو پیاهبك 
ها پكویؿم يام پًس بالیکى جین هلی بكلیل قا  گلحن که ال آو ؾاٌحن هی... جا آؼك ؾاوحاو... بیاوقیؿ و

کًن همه با هن  ها وىال هی قم ال آوبیاوقیؿ، که ياگهاو کىؾکايی که آيصا يٍىحه بىؾيؿ به گماو ایًکه ؾا
 !هى! هى: با ِؿای بلًؿ گلحًؿ

 :بگى! ؼىب، جى ههًؿن: ها کكؾم و گلحن قو به یکی ال آو! ؾیؿم ككِث ؼىبی اوث

 !قويالؿیًیى: گلث

 کالن چًؿهی؟... ؼىبه: گلحن

 !چهاقم ب: با هؼّىهیث کىؾکايه گلث

 !جى بگى: قو به ؾوهی کكؾم و گلحن

 ...یکًاو قا گلثيام یکی ال بال

 کالن چًؿهی؟: گلحن

 !پًصن ز: گلث

واهؼًا ظن ... قیؽحًؿ ؾیؿم بؼٕی ال ظأكاو هن ؾاٌحًؿ اٌک هی! يمؾیک بىؾ اٌکهاین وكالیك ٌىؾ
 !ؾاٌحًؿ
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کىی که او قا ال شاو بیٍحك ؾووث ... ایًصا بىؾ که ظه کكؾم يیال هىث ایى پیاهبك قا هؼككی کًین
 ...ؾاقین

های  ای ال شىايب ویكت، یؼًی هؼصمات و يٍايه ی شًبه ایى کحاب هؽحّك قا ؾقباقه و ایًگىيه بىؾ که
 ...به قٌحه جالیق آوقؾم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيبىت ایٍاو 

 ...آهیى... ی ایى کحاب به هكؾم وىؾ قوايؿ و آو قا با اقلي گكؾايؿ اهیؿواقم الله هحؼال به واوٙه

 هى الؼكیلیؾکحك هعمؿ بى ػبؿالكض: ؾػاگىی ٌما

 اوحاؾ ؾايٍگاه هلک ػبؿالؼمیم

 ؼٙیب شاهغ بىاقؾی ؾق قیاْ

 ػٕى هیات ػلیای قوايه اوالهی

 های ؼىٌبؽحی و جؼاهل با هكؾم وؽًكاو ؾق ؾوقه

 «ياِط»ی  هىوه و هؿیك هكکم پژوهً و هٍاوقه

 ۱/۵/۱۴۲۷قیاْ 
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 ايذ؟ آیا پیاهبز خىد را به خىبی يشًاخته
 .ػبؿالمٙلب بى هاٌن بى ػبؿ هًاف بى هّی بى کالبهعمؿ بى ػبؿالله بى : يام

 .هكیٍی هاٌمی: هبیله

 .ابىالواون: کًیه

 ..آهًة بًث وهب بى ػبؿ هًاف بى لهكة بى کالب: هاؾق

 .هكیٍی لهكی: هبیله

 .ی ػمىیً ابى٘الب هکه، ؾق ؼايه: جىلؿ

 (.هیالؾی ۵۷۱ آوقیل وال ۲۰بكابك با )قبیغ االول ػام اللیل  ۱۲قول ؾوًٌبه : جاقیػ جىلؿ

یحین بمقگ ٌؿ، چكا که پؿقي ؾق ظالی که هًىل ؾق ٌکن هاؾق بىؾ ال ؾيیا قكث و هاؾقي يیم هًگاهی 
وپه پؿقبمقگً . که جًها ًٌ وال ؾاٌث ؾقگفٌث و پؿقبمقگً ػبؿالمٙلب، وی قا جکلل يمىؾ

 .يیم ال ؾيیا قكث و ػمىیً ابى٘الب او قا بمقگ کكؾ

الگی با ؼؿیصه بًث ؼىیلؿ بى اوؿ هكٌی که ؾق آو هًگام چهل وال ؾق وى بیىث و پًس ن: الؾواز
 .ؾاٌث الؾواز کكؾ

 .وه وال پیً ال هصكت ؾقگفٌث ـ قٔی الله ػًها ـؼؿیصه 

 :په ال ؼؿیصه با ؾیگك همىكاو پاک ؼىؾ الؾواز يمىؾ

 ...يؽىث با وىؾة ؾؼحك لهؼة قٔی الله ػًها

 ...وپه ػائٍة ؾؼحك ابىبکك ِؿین قٔی الله ػًهما

 ...وپه ظلّة ؾؼحك ػمك بى الؽٙاب قٔی الله ػًهما

 ...وپه لیًب ؾؼحك ؼمیمة بى العاقخ قٔی الله ػًهما

 ...وپه ام ولمة قٔی الله ػًها که ياهً هًؿ ؾؼحك أهیة اوث
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 ...وپه با لیًب ؾؼحك شعً قٔی الله ػًها

 ...وپه شىیكیة ؾؼحك ظاقخ قٔی الله ػًها

 ...اوث ـ قٔی الله ػًه ـوپه ام ظبیبة قٔی الله ػًها که ياهً قهلة ؾؼحك ابی ولیاو 

 ...وپه با ِلیة ؾؼحك ظیی بى أؼٙب قٔی الله ػًها

 ...اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه هیمىية ؾؼحك ظاقخ قٔی الله ػًها، که آؼكیى همىك قوىل الله 

ـ قٔی الله پىكاو وی ال ؼؿیصه . ای وه ككليؿ پىك و چهاق ؾؼحك بىؾؾاق ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایٍاو : ككليؿاو

 .ػبؿالله هلوب به ٘یب و ٘اهك بىؾ. هاون و ػبؿالله بىؾيؿ که ؾق کىؾکی ؾقگفٌحًؿ ػًها ـ

بكایً ككليؿی پىك به يام ابكاهین آوقؾ که وی يیم  ـ قٔی الله ػًها ـی هبٙیه  ی وی، هاقیه همچًیى شاقیه
 .تؾق کىؾکی ؾقگفي

ی ؾؼحكاو وی شم  همه. لیًب و قهیة و ام کلرىم و كا٘مه که همه ؾؼحكاو ؼؿیصه هىحًؿ: ؾؼحكاو وی
 .كا٘مه، پیً ال وكات ایٍاو ـ ِلی الله ػلیه وآله وولن ـ ؾقگفٌحًؿ

 .ؼؿاويؿ هحؼال، وی قا هًگاهی که ؾق ؿاق ظكاء به ػباؾت هٍـىل بىؾ به پیاهبكی هبؼىخ يمىؾ

 :ككهایؿ ها ككوحاؾه ٌؿه، چًايکه الله هحؼال هی ی ايىاو اوث و به وىی همهاو آؼكیى پیاهبكاو 

 2چۀہہہہھھھھےےۓچ

ی هكؾم، ولی  ای به وىی همه بٍاقت ؾهًؿه و هٍؿاق ؾهًؿه[ ػًىاو]این شم به  و ها جى قا يلكوحاؾه)
 (.ؾايًؿ بیٍحك هكؾم يمی

 :يمىؾی هكآو کكین قا بك وی يالل  وپه ؾق هاه قهٕاو يؽىحیى آیه

 3چچچچڇڇچ

                                                           
. ۲۸: وبأ -2
. ۱: ػلن -3
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 (.بؽىاو به يام پكوقؾگاقت که آككیؿ)

 .ی شبكئیل ػلیه الىالم، هكآو به ِىقت پی ؾق پی بك وی يالل ٌؿ په ال آو به واوٙه

 .وی ؾػىت ؼىؾ قا به ِىقت پًهايی آؿال کكؾ که ایى هكظله وه وال به ٘ىل ايصاهیؿ

آيگاه ایٍاو ؾػىت به . ي قا هٍؿاق ؾهؿوپه ؼؿاويؿ او قا اهك يمىؾ که ؾػىت قا آٌکاق يمایؿ و هىم
 .ها قا آؿال يمىؾ وىی جىظیؿ و ؾوق ايؿاؼحى بث

په ال ؾػىت ػلًی با ايکاق و ػًاؾ وكکكؾگاو هكیً هىاشه ٌؿ و ؼىؾ و یاقايً هىقؾ آلاق هكاق 
 .شكت کًًؿبه آياو اشاله ؾاؾ به وىی ظبٍه ـ اجیىپی کًىيی ـ هها ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگككحًؿ، په پیاهبك 

وپه ؼؿاويؿ هحؼال او . جى ال هكؾاو ِعابه به همكاه لياو و کىؾکاو ؼىؾ به ظبٍه هصكت کكؾيؿ ۸۳
 ۶۲۲بكابك با )قا اهك يمىؾ به هؿیًه ههاشكت کًؿ و ؼىؾ يیم به همكاه ابىبکك ؾق وال يؽىث هصكی 

 .به آيصا هصكت يمىؾ( هیالؾی

په ال . هیاو او و هكیً يبكؾهای بىیاقی قغ ؾاؾ که با كحط هکه ؾق وال هٍحن هصكی به پایاو قویؿ
ها به يمؾ  آو ؾیگك هبایل ػكب ؾق بكابك وی جىلین ٌؿيؿ و ؾق وال يهن و ؾهن هصكی ككوحاؾگاو آو

 .آهؿيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 ۱۲ؾاؾ و به هؿیًه بالگٍث و ؾق همايصا به جاقیػ ایٍاو ؾق وال ؾهن هصكی ظصة الىؾاع قا ايصام 
 .ؾیؿه ال شهاو ككو بىث( هیالؾی ۶۳۲ژوئى وال  ۸بكابك با )هصكی  ۱۱قبیغ االول وال 

 *   *   *

 تزیى حىادث سيذگی وی صلی الله علیه وسلن ههن
 .وه وال پیً ال هصكت: إوكاء و هؼكاز

 .اویه ظکىهث ـ واشب ٌؿو لکاتهصكت ـ واؼحى هىصؿ الًبی ـ آؿال ت: هصكی ۱وال 

 .ی بؿق بمقگ ؿموه: هصكی ۲وال 

 .ی ُاُظؿ ؿموه: هصكی ۳وال 
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 .ی یهىؾ بًی يٕیك ؿموه: هصكی ۴وال 

 .ی یهىؾ بًی هكیظه ی اظماب ـ ؿموه ی بًی هّٙلن ـ ؿموه ؿموه: هصكی ۵وال 

 .ِلط ظؿیبیه: هصكی ۶وال 

ی اوالم قا ايصام  يؽىحیى ػمكه ِلی الله ػلیه وولن ــ ؾق همیى وال پیاهبك . ی ؼیبك ؿموه: هصكی ۷وال 
 .ؾاؾ

یى ػلیه هبایل هىالو و  ی هؤجه هیاو هىلماياو و قوهیاو ـ كحط هکه ـ ؿموه ؿموه: هصكی ۸وال  ًَ ی ُظ
 .ذویق

ؾق ایى وال هكؾم ؾوحه . بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  ایى آؼكیى ؿموه. ی جبىک ؿموه: هصكی ۹وال 
 .ياهًؿ هی( ها وال هیئث)واقؾ ؾیى ؼؿا ٌؿيؿ و به همیى وبب آو قا وال ُوكىؾ ؾوحه 

همكاه بیً ال ِؿهماق هىلماو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق ایى هىون پیاهبك . ظصة الىؾاع: هصكی ۱۰وال 
 .ظس قا ايصام ؾاؾ

 .وكات قوىل الله ِلی الله ػلیه وآله وولن: هصكی ۱۱وال 

ایى . ًٌا کًین ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهای يبىت ایٍاو  ؾق ؾقیای هؼصمات و يٍايه ؼىاهن ؾق ایى کحاب هی
گىیؿ، بیً ال هماق هؼصمه هىث، اها هى آيچه قا  ها، چًايکه ٌیػ االوالم ابى جیمیه هی آیات و يٍايه

 .اهکاو ؾاقؾ ـکك ؼىاهن کكؾ

 *   *   *

 های پیاهبزاو يشايه
 .ای بك قاوحی آياو باٌؿ ؾاؾه جا يٍايه ؼؿاويؿ ایى ویژگی قا به پیاهبكاو

 .باٌؿ ی هك پیاهبكی هىاكن با اؤاع ػّك وی هی هؼصمات ؼاقز ال هؿقت بٍك هىحًؿ، و هؼصمه

هىوی ػلیه الىالم که ؾق ؾوقاو شاؾوگكاو هبؼىخ ٌؿ، ؼؿاويؿ ؾقیا قا بكایً ٌکاكث و ػّایً قا 
 .به هاق جبؿیل کكؾ



 15   بكؼیم
 

وين پمٌکی هبؼىخ ٌؿ، به همیى وبب ؼؿاويؿ جىايایی ٌلای ػیىی ػلیه الىالم يیم ؾق ؾوقاو ق
 .بیماقاو و ليؿه کكؾو هكؾگاو قا به وی ػٙا يمىؾ

ها قا ػٙا يمىؾ که باػد ٌگلحی  ايىاع آیات و يٍايه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها ؼؿاويؿ هحؼال بكای هعمؿ 
 .و ٌؼكا ؾق بكابك آو ػاشم هايؿيؿها گكؾیؿ؛ هكآو قا بك وی يالل يمىؾ که كّیعاو و وؽًىقاو  ايىاو

 :ككهایؿ ؼؿاويؿ هحؼال هی

ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶چ

 4چ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

 ها يٍايه آو بگى؟ اوث يٍؿه يالل[ آوا هؼصمه] ییها يٍايه پكوقؾگاقي شايب ال او بك چكا گلحًؿ و)
ه کجاب قا کو یه اکوث یبه و ی آياوا بكایآ (۵۰) اقمکآيی ا ؾهًؿه هٍؿاق جًها هى و اوثالله  يیپ

هاو ؾاقيؿ یه ای کهكؾم یبكا[ اقک]و یهث ؾق ایؾق ظن ؟میٌىؾ بك جى ككو ككوحاؾ یبك آياو ؼىايؿه م
 (اوث یاؾآوقیقظمث و 

کىی يحىايىث آو قا جکفیب کًؿ هگك اهل ػًاؾ و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه وبب ؾالیِل بىیاق يبىت هعمؿ، 
ه يبكؾ پكؾاؼحًؿ و ػكِه قا بك وی جًگ کكؾيؿ، ؾق ؾل به يبىجً ایماو ظحی کاككايی که با او ب. جکبك

 .ٌؿ که پیكو او ٌىيؿ ؾاٌحًؿ، اها جکبك هايغ ال ایى هی

 :ی يبىت وی چًیى وكوؾه اوث ابى٘الب ؾقباقه

 ی آياو يؽىاهًؿ جىايىث به جى بكوًؿ، هگك هًگاهی که هى ؾق ؼاک هؿكىو باٌن به ؼؿا وىگًؿ همه

 گىیی و يمؾ ها اهیى بىؾی یى ؾػىت کكؾی و ؾايىحن که ؼیكؼىاه هًی و جى قاوث هیهكا به ایى ؾ

 و ؾیًی قا ػكٔه کكؾی که ؾايىحن بهحكیى اؾیاو هكؾهاو اوث

 ؾیؿی و اگك جكن ال هالهث یا ياوما يبىؾ هكا ؾق پفیكي آو يكهؽى هی

                                                           
. ۵۱-۵۰: ػًکبىت -4



16 
 

 بكؼیم

اوث و بایؿ ال وی پیكوی کًًؿ، اها به ظن پیاهبك  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾايىحًؿ که وی  ظحی یهىؾیاو هی
 .جکبك وقلیؿيؿ

 .ها و ظیىايات گىاهی ؾاؾ، ظحی ؾقؼحاو و وًگ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمه چیم به پیاهبكی وی 

 *   *   *

 گزگ سخًگى
های هؿیًه چكا  چىپايی گىولًؿاو ؼىؾ قا ؾق یکی ال ؾٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق آؿال بؼرث پیاهبك 

 .ؾاؾ هی

چىپاو ؾق پی . ياگهايی گكگی به یکی ال گىولًؿاو او ظمله کكؾ و آو قا به ؾيؿاو گككث و گكیؽث
وپه ياگهاو ایىحاؾ و يٍىث و قو به . گكگ ؾویؿ و گىولًؿ قا ال وی گككث و گكگ پا به ككاق گفاٌث

 «!گیكی؟ یقولِی هكا که ؼؿاويؿ بكاین ؾق يظك گككحه ال هى م! جكوی؟ آیا ال ؼؿا يمی»: چىپاو گلث

 !گىیؿ؟ ها با هى وؽى هی گكگی يٍىحه و به لباو ايىاو!! ٌگلحا: چىپاو گلث

جك هكؾی اوث ؾق يؽلىحاِو هیاو ؾو وًگالغ،  جك ال ایى قا به جى بگىین؟ ػصیب ػصیب»: گكگ گلث
گاه ؼىاهؿ کكؾ ها بىؾه و آيچه ؾق آیًؿه قغ هی که ٌما قا ال آيچه ؾق گفٌحه هًظىقي قوىل . «ؾهؿ، آ

 .بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿا 

 !وپه به قاه ؼىؾ قكث

ـ ِلی الله ای شمغ کكؾ و وپه به يمؾ پیاهبك  ها قا ؾق گىٌه چىپاو با گىولًؿاو ؼىؾ به هؿیًه آهؿ و آو

گاه کكؾ ػلیه وولن ـ  .آهؿ و او قا ال آيچه قغ ؾاؾه بىؾ آ

 .بگىیؿ و هكؾم قا شمغ کًؿ« الّالة شاهؼة»به یکی ال اِعاب ؾوحىق ؾاؾ که  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ـ ِلی پیاهبك . ؾايىحًؿ چكا پیاهبك آياو قا ككا ؼىايؿه اوث هكؾم ؾق هىصؿ شمغ ٌؿيؿ، ؾق ظالی که يمی

 .آو ها واکث يٍىحه بىؾيؿ و آو اػكابی چىپاو يیم آيصا بىؾ. به يمؾ آياو آهؿ الله ػلیه وولن ـ

 .«به آياو بگى»: به اػكابی گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
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هكؾم وؽًايً قا گىي . وؽى آو اػكابی ػصیب بىؾ. اػكابی شكیاو گكگ قا بكای آياو بالگى کكؾ
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که وؽًً به پایاو قویؿ پیاهبك . واکث بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾاؾيؿ و پیاهبك  هی

ٌىؾ جا آيکه ؾقيؿگاو وؽى  قاوث گلث؛ هىن به آيکه شاين به ؾوث اووث، هیاهث يمی»: ؾككهى
گىیؿ که  گىیؿ و آقيصً به او هی اي و بًؿ کلًٍ وؽى هی ی جالیايه بگىیًؿ، و ٌؽُ با ؾوحه

 5«!ايؿ اي په ال قكحى او چه کكؾه ؼايىاؾه

 .ايؿ که ؾیگك هىشىؾات به پیاهبكی او گىاهی ؾاؾه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهای يبىت او  ایى یکی ال يٍايه

*   *   * 

 سخى گفتى وی اس بزخی اهىر غیبی: يىع اول
 :ی ؿیبیات بك چًؿ ؾوحه اوث ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوؽى گلحى وی 

گىیؿ که هًىل قغ يؿاؾه، وپه ؾهیوا همايگىيه که وی گلحه اوث اجلام  گاه وؽى ال ؿیبی هی
 .اكحؿ هی

به هّؿ ػمكه به   ـ قٔی الله ػًه ـبه هؿیًه، وؼؿ بى هؼاـ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـل شمله په ال هصكت پیاهبك ا
جا آو هًگام هًىل هیاو . آياو ؾق شاهلیث ؾووث هن بىؾيؿ. هکه قكث و يمؾ اهیة بى ؼلق هًمل گككث
 .هىلماياو و هٍكکاو شًگی ؾق يگككحه بىؾ

ٌؿ و چًؿ قول  كث يمؾ ؾووحً وؼؿ بى هؼاـ ؾق هؿیًه ههماو هیق اهیة هكگاه به وىی ٌام هی
آهؿ به هًمل اهیة  وؼؿ يیم هًگاهی که به هکه هی. ؾاؾ کكؾ و وپه ولك ؼىؾ قا اؾاهه هی اوحكاظث هی

 .قكث هی

 .ای اهیة وهحی ؼلىت قا به هى بگى جا ٘ىاف ؼايه کًن: ی اهیة قكث، به او گلث هًگاهی که به ؼايه

 .آيگاه بكو و ٘ىاف کى. ٌىؾ، ِبك کى ی قول هًگاهی که ؼلىت هی ا هیايهت: اهیة گلث

 .های ؼىؾ پًاه بكؾيؿ، اهیة وؼؿ قا همكاه ؼىؾ به وىی کؼبه بكؾ همیى که هىا گكم ٌؿ و هكؾم به ؼايه

                                                           
. به قوایث بیهوی و اظمؿ با وًؿ ِعیط -5
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ابىشهل يگاهی به وؼؿ بى هؼاـ ايؿاؼث و او قا . ی کاككاو، ابىشهل، آياو قا ؾیؿ ی قاه وكکكؾه ؾق هیايه
 ایى کیىث که همكاه جىوث؟! ای اباِلىاو: قو به اهیة کكؾ و گلث. ًٌاؼثو

 .یؼًی ال هؿیًه آهؿه. ایى وؼؿ بى هؼاـ یركبی اوث: اهیة گلث

ايؿ و او قا به ػًىاو ههاشك  قا یاقی ؾاؾه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىشهل به یاؾ آوقؾ که اهل یركب پیاهبك 
 :ؼٍمگیى ٌؿ و گلث. ايؿ پفیككحه

کًی، ؾق ظالی که هعمؿ و ِابئاو همكاه او قا پًاه  بیًن که ؾق اهى و اهاو ؾاقی ٘ىاف ؼايه هی هی
 ایؿ؟  ؾاؾه

 .گلحًؿ که ؾیى ؼىؾ قا جـییك ؾاؾه بىؾ ِابئی به کىی هی

 ...وؼؿ چیمی يگلث

وؾی ؾهیؿ؟ به ؼؿا وىگًؿ اگك همكاه ابىِلىاو يب و گماو ؾاقیؿ که او قا یاقی هی: ابىشهل اؾاهه ؾاؾ
 !ات بال گكؾی گفاٌحن والن به يمؾ ؼايىاؾه يمی

ٌؿ با چًیى وؽًايی هىقؾ اهايث هكاق گیكؾ، بًابكایى  وؼؿ که ال وكوقاو هىم ؼىؾ بىؾ هكگم قأی يمی
 : ؼٍمگیى ٌؿ و گلث

جك اوث بال ؼىاهن  بال ؾاقی جى قا ال چیمی که بكای جى وؽث( یؼًی ٘ىاف کؼبه)اگك هكا ال ایى 
 !م گفاٌث به ٌام بكویيؽىاه! ؾاٌث

قويؿ و ياگمیك بایؿ ال  هایی اوث که به ٌام هی ؾايىث که ابىشهل جاشك اوث و ؾاقای کاقواو وؼؿ هی
 .بًابكایى او قا چًیى جهؿیؿ کكؾ. کًاق هؿیًه بگفقيؿ

اهیة ؾق ظیكت ٌؿ که کؿام یک قا یاقی ؾهؿ؟ ایى یکی وكوق ... ابىشهل و وؼؿ به بگى هگى پكؾاؼحًؿ
ایًصا بىؾ که به ابىشهل هایل ٌؿ و به وؼؿ ! ؾق هؿیًه اوث و ؾیگكی وكوق هىهً ؾق هکههىهً 

 !اوث( هکه)ِؿای ؼىؾ قا بك ابىالعکن باال يیاوق، او وكوق اهل واؾی ! ای وؼؿ: گلث
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ـ ِلی به ؼؿا هىن ًٌیؿم که قوىل الله ... جى کاقی به ها يؿاٌحه باي ای اهیة: گلث ـ قٔی الله ػًه ـوؼؿ 

 .ككهىؾ که جى قا ؼىاهؿ کٍث هی له ػلیه وولن ـال

 !هكا ؾق هکه ؼىاهؿ کٍث یا ؾق شایی ؾیگك؟: اهیة جكویؿ و گلث

 .ؾاين يمی: وؼؿ گلث

به ؼؿا وىگًؿ : گلث ی ؼىؾ قكث، و ؾق هماو ظال هی اهیة که به ٌؿت جكویؿه بىؾ به ومث ؼايه
 !گىیؿ هعمؿ هكگم ؾقوؽ يمی

 :لكلیؿ يمؾ همىكي قكث و گلث ظالی که هی ی ؼىؾ ٌؿ و ؾق وپه واقؾ ؼايه

 !ؾايی وؼؿ به هى چه گلث؟ ام ِلىاو هی

 وؼؿ به جى چه گلحه؟: همىكي گلث

 .ها گلحه هكا ؼىاهؿ کٍث کًؿ که هعمؿ به آو اؾػا هی: اهیة گلث

 ؾق هکه؟: همىكي جكویؿ و گلث

 .ؾاين يمی: گلث

 .گىیؿ به ؼؿا هعمؿ ؾقوؽ يمی: همىكي گلث

 .قوم ؼؿا هىن هكگم ال هکه بیكوو يمی به: اهیة گلث

ی آو ال  بكای هّاؾقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . گٍث کاقوايی ال هكیً ال ٌام بال هی... قولها گفٌث
 .هؿیًه بیكوو آهؿ

 .ككهايؿه هاكله، ابىولیاو، هاِؿی به هکه ككوحاؾ جا ال آياو بكای يبكؾ و ؾكاع ال کاقواو یاقی بؽىاهؿ

بك آٌلحًؿ و ابىشهل بكای ؾقؼىاوث کمک ال هكؾم به وؽى بكؼاوث و آياو قا بكای يبكؾ اهل هکه 
 !به ؾاؾ اهىال ؼىؾ بكویؿ! ی ؼىؾ بكویؿ به ؾاؾ هاكله: جٍىین کكؾ و به آياو گلث



20 
 

 بكؼیم

ی ؼىؾ قا ككاهن  ؾیگكی جىٌه... کكؾ یکی ٌمٍیك ؼىؾ قا جیم هی. هكؾم ؼىؾ قا بكای يبكؾ آهاؾه کكؾيؿ
 ...واؼث گكی اوب ؼىؾ قا بكای يبكؾ آهاؾه هیکكؾ و ؾی هی

 ...اهیة بى ؼلق: ی اهل هکه بكای يبكؾ آهاؾه ٌؿيؿ، به شم یک يلك همه

 .ی کؼبه يٍىحه بىؾ جكویؿ لیك وایه اهیة که ال قكحى ابا ؾاٌث و بك شاو ؼىؾ هی

ِلىاو، اگك ای ابى: يمؾ او قكث و گلث. ابىشهل باؼبك ٌؿ که اهیة هّؿ يؿاقؾ ؾق شًگ ٌكکث کًؿ
ای همكاه با جى ال ٌكکث ؾق آو ؼىؾؾاقی  ها هىحی ؾق يبكؾ ٌكکث يکكؾه هكؾم ببیًًؿ جى که وكوق آو

 .ؼىاهًؿ کكؾ

هكگم ؾقوؽ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾايىث که هعمؿ  او هی. ؼىاوث ؾق آو يبكؾ ٌكکث کًؿ اها اهیة يمی
 .گىیؿ يمی

همیى جؿبیكی کكؾ جا اهیة قا بكای ٌكکث ؾق شًگ جعكیک بكای ! ابىشهل کاكك بىؾ، اها باهىي هن بىؾ
 چه جؿبیكی؟. کًؿ

ی کؼبه  َهصَمكی بكؾاٌث و ؾق آو ػٙك و ـؿال ؾاؽ گفاٌث و به يمؾ اهیة که همكاه هىهً لیك وایه
ی  ؼىؾت قا ؼىٌبى کى که ال لهكه! ؼىؾي قا ؼىٌبى کى ای ابا ِلىاو... بیا: يٍىحه بىؾ آهؿ و گلث

 !ليايی

ؼىاهی با ها به شًگ بیایی په ظحما هكاق اوث با لياو بًٍیًی و ها هكاق اوث بكای  و که يمییؼًی ت
 !په بًٍیى و همايًؿ لياو به ؼىؾ ػٙك بمو! ؾكاع ال جى بصًگین

 !ؾايىث چه کاق کًؿ ؾهیوا هی! چه ؼبید بىؾ ابىشهل

ؾی به ؼؿا وىگًؿ ظال که بك هى ؿالب ي: اهیة جا ایى وؽى قا ًٌیؿ بكآٌلث و بكؼاوث و گلث
 !ؼىاهن ؼكیؿ[ بكای يبكؾ]بهحكیى ٌحك هکه قا 

 .ای ام ِلىاو هكا بكای يبكؾ آهاؾه کى: ی ؼىؾ قكث و گلث وپه به ؼايه

 !ات چه گلث؟ ككاهىي کكؾی که آو بكاؾق یركبی! ای ابا ِلىاو: همىكي گلث
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 .گكؾم بكهی... ؼىاهن لیاؾ ؾوق ٌىم ولی يمی... يه: گلث

و بىؾ که همكاه با لٍکك بیكوو بكوؾ و جا بؽٍی ال قاه با آياو بكوؾ، وپه هؽلیايه ال آياو ی اهیة ای يوٍه
کكؾيؿ  ٘بن يوٍه همكاه آياو قكث و هك شا بكای اوحكاظث یا ؿفا جىهق هی. شؿا ٌىؾ و به هکه بكگكؾؾ

 .ی ككاق باٌؿ بىث جا آهاؾه ٌحك ؼىؾ قا يمؾیک ؼىؾ هی

همچًاو با لٍکك قكث جا آيکه به هعل يبكؾ بؿق قویؿ و ؼؿاويؿ او قا  اها ابىشهل هكاهب او بىؾ و اهیة
 .هعون گكؾیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو ایًگىيه وؽى پیاهبك  6ی هىلماياو هالک کكؾ به وویله

 *   *   *

!ایبشایکؾتىپیاهبشخذاصلیاللهعلیهوعلنيقؾه
ای که شایی ؾیگك بؿوو ظٕىق او قغ ؾاؾه بىؾ،  ی هىاله ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگاه يیم پیاهبك ؼؿا 

ی آو وؽى  گلث، هايًؿ ایًکه چیمی ؾق هکه یا كاقن یا یمى قغ ؾاؾه بىؾ و ایٍاو ؾقباقه وؽى هی
 .گلث هی

ال شمله په ال شًگ بؿق و ٌکىث هٍكکاِو هكیً، هٍكکاو ؾق ظالی به هکه بالگٍحًؿ که بىیاقی 
 .ایى واهؼًا بكای هكیً هّیبحی بمقگ بىؾ. ق ٌؿه بىؾيؿال آياو کٍحه یا اوی

ػمیك . ی کؼبه يٍىحه اوث ػمیك بى وهیب به هکه قكث و ِلىاو بى اهیة قا ؾیؿ که ؾق ظصك ؾق وایه
ككليؿ ػمیك اویك ٌؿه بىؾ و . يمؾ او يٍىث و با هن ؾقؾ ؾل کكؾيؿ، چكا که هك ؾو هّیبث ؾیؿه بىؾيؿ

 .بىؾپؿق ِلىاو ؾق شًگ کٍحه ٌؿه 

 !ؼؿاويؿ ليؿگی قا په ال کٍحه ٌؿگاو بؿق لٌث بؿاقؾ: ِلىاو گلث

 .به ؼؿا وىگًؿ ليؿگی په ال آياو ؼیكی يؿاقؾ... آقی: ػمیك گلث

ای که  به ؼؿا اگك يبىؾ هكٔی که به گكؾين هىث و ؼايىاؾه: وپه ؾق ظالی که به ٌىق آهؿه بىؾ گلث
ؾیؿم به هحلً  کكؾم و جا او قا هی ولك هی ٌک به وىی هعمؿ بؿوو هى چیمی يؽىاهًؿ ؾاٌث، بی

                                                           
. به قوایث بؽاقی -6
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ی پىكم که اویك آياو  ام جا كؿیه گىین آهؿه هی. ای بكای قكحى به هؿیًه ؾاقم قوايؿم؛ لیكا هى بهايه هی
 .اوث قا بؿهن

ی او ؼىٌعال ٌؿ و اظىان کكؾ ككِث هًاوبی بكای ايحوام اوث، په ؼٙاب به  ِلىاو ال گلحه
ی هى  ات هن هايًؿ ؼايىاؾه ؼكز ؼايىاؾه. کًن هى پكؾاؼحً هی! هىی  هكٔث به ػهؿه: ػمیك گلث

 .به وىی هعمؿ بكو و او قا بکً. اوث

 !ػمیك اظىان کكؾ به ؾقؾوك اكحاؾه، اها قاه بكگٍث يبىؾ

گیى به او ؾاؾ  .ِلىاو به وكػث بكؼاوث و وىاقی ػمیك قا آهاؾه کكؾ و ٌمٍیكی لهكآ

های آو يگاه  های هکه و کىه ؾق همیى ظال به ؼايه. قاه اكحاؾ ی ؼىؾ وؾاع کكؾ و به ػمیك با ؼايىاؾه
 .های او بىؾ کكؾ، ٘ىقی که ايگاق آؼكیى يگاه هی

آيگاه . کًاق ؾق هىصؿ پیاؾه ٌؿ و ٌحك ؼىؾ قا بىث. جا ایًکه به هؿیًه قویؿ و به وىی هىصؿ قكث
گیًً قا بكؾاٌث و به گكؾو ؼىؾ آویؽث و واقؾ هىصؿ ٌؿ و به  ـ ِلی وىی قوىل الله ٌمٍیك لهكآ

 .قكث الله ػلیه وولن ـ

او کىی اوث که قول بؿق . ایى ؾٌمى ؼؿاوث: ؾق همیى ظال ػمك او قا ؾیؿ و با ِؿای بلًؿ گلث
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػمك بكؼاوث و به وىی او آهؿ جا اشاله يؿهؿ به پیاهبك . ها قا ػلیه هن جعكیک کكؾ

 .بك قویؿه بىؾيمؾیک ٌىؾ، اها او لوؾجك به پیام

قا ؿاكلگیك  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاي ایى بىؾ که پیاهبك  يوٍه... ایىحاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػمیك ؾق بكابك پیاهبك 
په ال آو هن بكایً ههن يبىؾ که چه . ای به او بميؿ و به هحلً قوايؿ کًؿ و ياگهايی با ٌمٍیك ٔكبه

 .اي هن جاهیى ٌؿه بىؾيؿ يىاؾهٌىؾ لیكا هكًٔ پكؾاؼث ٌؿه بىؾ و ؼا هی

 !کكؾ هٕیه به همیى واؾگی اوث بیچاقه كکك هی

چه چیم جى قا به ایًصا »: ككهىؾ... يگاهی به ػمیك ايؿاؼث و ٌمٍیكي قا ؾیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 «آوقؾه؟
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بكای . بؿهناي قا  ام كؿیه ككليؿم يمؾ ٌما اویك اوث؛ آهاؾه: ػمیك که هًحظك ایى وىال بىؾ گلث
 .چكا که آياو هىم و ؼىیً ٌمایًؿ[ و آلاؾٌاو کًیؿ]اویكاو ها كؿیه بپفیكیؿ 

 «کًؿ؟ په ایى ٌمٍیك که به گكؾيث هىث چه هی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 !کًؿ يه ٌمٍیك ی پىل آویماو هی کىی که بكای آلاؾ کكؾو اویكي آهؿه به گكؾيً کیىه! واهؼاً 

! هگك ؾق قول بؿق وىؾی بكای ها ؾاٌحًؿ؟! ؼؿا ایى ٌمٍیكها قا يلكیى کًؿ: قكث و گلثػمیك ٘لكه 
 .هًگاهی که پیاؾه ٌؿم یاؾم قكث آو قا ال گكؾين بال کًن

 «ای؟ قاوث بگى؛ بكای چه آهؿه»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .ام شم بكای اویكم يیاهؿه: گلث

 «په با ِلىاو بى اهیة ؾق ظصك چه ٌك٘ی گفاٌحی؟»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 !چه ٌك٘ی؟: ػمیك شا ؼىقؾ و گلث

ات قا بك ػهؿه گیكؾ و هكٔث قا  کٍحى هكا بك ػهؿه گككحی ؾق بكابك آيکه يگهؿاقی ؼايىاؾه»: ككهىؾ
 .«!اها ؼؿاويؿ هیاو جى و هّؿت كاِله ايؿاؼث... پكؾاؼث کًؿ

گاه ٌؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػمیك به ؼىؾ لكلیؿ و جؼصب کكؾ که چٙىق پیاهبك   !ال کاق او و ِلىاو آ

ؾهن که هؼبىؾی به ظن شم الله  ی ؼؿایی و گىاهی هی ؾهن که جى ككوحاؾه گىاهی هی: همايصا گلث
 .يیىث

ایى وؽى که هیاو هى و ايگاٌحین، اها ال  ٌؿ قا ؾقوؽ هی ها وظیی که به وىی جى ال آوماو يالل هی
گاه يکكؾه اوث گاه يیىث، و شم الله کىی جى قا ال آو آ  7.ِلىاو قؾ و بؿل ٌؿ هیچکه آ

 .ػمیك اوالم آوقؾ و ال هىلماياو ٌؿ

                                                           
. ایى ؾاوحاو قا هىوی بى ػوبة ؾق هـالی ؼىؾ جؽكیس يمىؾه اوث -7
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بىؾ که ػمیك آو قا ؾیؿ و به وبب آو اوالم  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهای پیاهبكی هعمؿ  ایى یکی ال يٍايه
 .آوقؾ

 *   *   *

هغمىمگىعفًذ
 .کكؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیًٙىق ؾاوحايی که با یهىؾیاو اجلام اكحاؾ و هّؿ شاو پیاهبك 

په ال آيکه هعاِكه . به يبكؾ یهىؾیاو ؼیبك قكث و آياو قا به هعاِكه ؾق آوقؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .والم ـ كاجعايه واقؾ آو ٌؿ٘ىاليی ٌؿ قاهی شم جىلین يیاكحًؿ و پیاهبك ـ ػلیه الّالة و ال

هعمؿ : ليی یهىؾی ال قوی کیًه گىولًؿی کباب کكؾ و آو قا به ون آؿٍحه کكؾ و ال قوی يلكت پكویؿ
او يیم ون بیٍحكی ؾق بالوی آو هكاق . بالوی آو: کؿام هىمث گىولًؿ قا بیٍحك ؾووث ؾاقؾ؟ گلحًؿ

 .ؾاؾ

و ؼىؾ ؾق ؼیبك اقؾو لؾيؿ، آو لو یهىؾی ؿفای ؼىؾ قا بكای با یاقا ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
 .ای اوث ال وىی او و یاقايً گفاٌث و اؾػا کكؾ هؿیه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآياو آوقؾ و ؾق بكابك پیاهبك 

 !ایؿ که هكگ قا هؿیه بؿهؿ؟ جا به ظال کىی قا ؾیؿه! ػصیب اوث

ی ؼیبك هؿت لیاؾی ٘ىل  لیكا هعاِكه له ػلیه وولن ــ ِلی الاِعاب گكوًه بىؾيؿ و همیًٙىق پیاهبك، 
 !ٌؿ ال یک گىولًؿ بكیاو گفٌث ٌاو هن ايؿک بىؾ و با آو گكها و ؼىحگی يمی کٍیؿه بىؾ و جىٌه

ای ال بالوی  يیم هٙؼه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـِعابه ؾوحايٍاو قا به وىی گىولًؿ ؾقال کكؾيؿ و پیاهبك 
اها ياگهاو ال اِعابً ؼىاوث ؾوث ال ... ک بكؾ و کمی ال آو ؼىقؾگىولًؿ قا به وىی ؾهاو هباق

 ...ؼىقؾو بکًٍؿ

 ...آياو ٌگلث لؾه ال ؼىقؾو ؾوث کٍیؿيؿ

 .«یهىؾیايی که ایًصا هىحًؿ قا شمغ کًیؿ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه قوىل الله 

 ...آياو قا شمغ کكؾيؿ
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 «ق ٌما کیىث؟پؿ»: پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

کكؾيؿ و به همیى ؼا٘ك ؼىؾ قا به که ؾیگكی  ایى جیكه ال یهىؾیاو شؿی ؾاٌحًؿ که به او اكحؽاق يمی
 .ؾاؾيؿ ٔيىبث هی

 ...پؿق ها كاليی اوث: گلحًؿ

 .«پؿق ٌما كاليی اوث». گىییؿ ؾقوؽ هی: ككهىؾ

 .گىیی ؾقوث هی: گلحًؿ

 «گىییؿ؟ به هى قاوث هیی چیمی ال ٌما بپكون  اکًىو اگك ؾقباقه»: ككهىؾ

ی پؿقهاو گلحین آو قا  اگك ؾقوؽ هن بگىیین جى هايًؿ ؾقوؿی که ؾقباقه... آقی ای اباالواون: گلحًؿ
 .ؼىاهی ؾايىث

 «چه کىايی اهل آجً هىحًؿ؟»: ككهىؾ

 .ها کمی ؾق آو ؼىاهین هايؿ، وپه ٌما به شای ها واقؾ آو ؼىاهیؿ ٌؿ: گلحًؿ

به ؼؿا وىگًؿ هكگم به شای ٌما واقؾ آو ... ؾق آو به ؼلث بمايیؿ»: ككهىؾ وولن ــ ِلی الله ػلیه پیاهبك 
 «!يؽىاهین ٌؿ

 ...آقی ای ابا الواون: گلحًؿ

 «آیا ؾق ایى گىولًؿ ون گفاٌحه بىؾیؿ؟»: ككهىؾ

 ...آقی... آقی: گلحًؿ

 «چه باػد ٌؿ چًیى کًیؿ؟»: ككهىؾ

ٌىین و اگك پیاهبكی به جى لیايی يؽىاهؿ  ت هیبا ؼىؾ گلحین اگك ؾقوؿگىیی ال ؾوحث قاض: گلحًؿ
گاه کكؾ؟. قویؿ  اها چه کىی جى قا آ
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 8.«ایى بالو هكا باؼبك کكؾ»: بالوی گىولًؿ قا باال آوقؾ و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 *   *   *

!پشوسدگاسهى،پشوسدگاسؽماساکؾت
 ...ايؿ ی اهىق ؿیبی وؽى گلحه ؾقباقه ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنال ؾیگك هىاقؾی که ایٍاو 

قا به يمؾ ؼىكو، پاؾٌاه پاقن ككوحاؾ جا او قا  ـ قٔی الله ػًه ـػبؿالله بى ظفاكة  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 
 .به اوالم ؾػىت کًؿ

ایكاو ـ )پاقن ی وكلهیى  او بمقگ پاقویاو بىؾ و همه... به ؼىكو قویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  ياهه
 .لیك هؿقت او بىؾ( های کًىيی اكـايىحاو ـ پاکىحاو و بىیاقی ال وكلهیى

يىیىؿ ؾق  ای هی بكاین چًیى ياهه: ؼىكو همیى که ياهه قا ؼىايؿ ؼٍمگیى ٌؿ و آو قا پاقه کكؾ و گلث
 !ی هى اوث ظالی که ؼىؾي بكؾه

ای به ایى  بلکه ياهه! يه... هه اکحلا يکكؾجًها به پاقه کكؾو يا... ؼىكو بىیاق هحکّبك و ولٙه شى بىؾ
 :اهیك یمى يىٌث« باـاو»هٕمىو به 

ال ٘كف هى ؾو هكؾ به وىی . به هى ؼبك قویؿه که ؾق وكلهیى جى هكؾی اؾػای پیاهبكی کكؾه اوث»
 .«او بلكوث جا او قا ؾوث بىحه به يمؾ هى بیاوقيؿ

 !ها بیچاقه!! قا ؾوث بىحه بیاوقيؿ ػلیه وولن ــ ِلی الله اهیك یمى هن ؾو هكؾ قا ككوحاؾ جا پیاهبك 

 .قكحًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآو ؾو هكؾ به هؿیًه آهؿيؿ و به يمؾ قوىل الله 

با ها بیا و اگك يیایی ؼىكو هن جى و هن هىهث قا ؼىاهؿ کٍث و وكلهیًث قا يابىؾ : به او گلحًؿ
 !ؼىاهؿ کكؾ

های ؼىؾ قا جیؾ لؾه بىؾيؿ و وبیل ؼىؾ قا  آو ؾو ايؿاؼث که قیً يگاهی به ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .گفاٌحه بىؾيؿ

                                                           
. به قوایث بؽاقی ال ابىهكیكه قٔی الله ػًه -8
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 «!چه کىی ٌما قا اهك کكؾه چًیى کًیؿ؟! وای بك ٌما»: ال ایى کاقٌاو ؼىًٌ يیاهؿ و ككهىؾ

 .پكوقؾگاق ها ـ یؼًی ؼىكو ـ ها قا چًیى اهك يمىؾه: گلحًؿ

 .«ؾاؾه که هعاوًن قا بگفاقم و وبیلن قا کىجاه کًناها پكوقؾگاق هى ـ ػموشل ـ هكا ؾوحىق »: ككهىؾ

 .«بكگكؾیؿ و ككؾا به يمؾ هى بیاییؿ»: وپه ؼیلی آقام ؼٙاب به آياو ككهىؾ

يالل ٌؿ که ؼؿاويؿ ككليؿ ؼىكو قا بك او هىلٗ يمىؾه و او قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه وظی بك پیاهبك 
 .کٍحه اوث

: آهؿيؿ، ؼٙاب به آو ؾو ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه يمؾ پیاهبك ككؾای آو قول، هًگاهی که ؾوباقه 
هن اکًىو ؼىو گكم او بك گكؾيً قواو . پكوقؾگاق هى بك پكوقؾگاق ٌما ؼٍن گككث و او قا کٍث»

 .«اوث

 !یؼًی او هن اکًىو کٍحه ٌؿه و ؼىيً همچًاو گكم اوث

آیا ایى وؽًث قا گماقي کًین؟ آیا ! گىیی؟ هیؾايی چه  هی: آياو ایى وؽى قا وًگیى یاكحًؿ و گلحًؿ
 پاؾٌاه قا ؼبك ؾهین؟

و به او . ایى قا ال شايب هى به او بگىییؿ. آقی»: با ا٘میًاو کاهل گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
ؾیى هى و هؿقت هى به شایی ؼىاهؿ قویؿ که هلک ؼىكو قویؿه اوث و به شایی ؼىاهؿ : بگىییؿ

اگك اوالم بیاوقی آيچه قا لیك هؿقت جى اوث : و به او بگىییؿ. و بؿاو قویؿه اوثقویؿ که ون اوبا
 .«به جى ؼىاهن ؾاؾ و جى قا پاؾٌاه ككليؿاو وكلهیًث هكاق ؼىاهن ؾاؾ

بیكوو آهؿيؿ و به وىی یمى جاؼحًؿ جا آيکه به يمؾ باـاو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآو ؾو هكؾ ال يمؾ قوىل ؼؿا 
اها به ػلث ؾوقی هىاكث هًىل ؼبك هحل ؼىكوپكویم به . قا به ا٘الع او قوايؿيؿقویؿيؿ و شكیاو 
 .باـاو يكویؿه بىؾ

به ؼؿا وىگًؿ ایى وؽى پاؾٌاهاو يیىث و به يظك هى ایى هكؾ همايٙىق که ؼىؾ : باـاو گلث
بك اوث و هايین، اگك آيچه گلحه واهؼًا قغ ؾاؾه په او پیام هًحظك آيچه گلحه هی. گىیؿ پیاهبك اوث هی

 .گكيه ؼىاهین ؾیؿ چه جّمیمی ؾق هىقؾ او بگیكین
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ی ٌیكویه ككليؿ ؼىكو پكویم به او قویؿ که ؼبك ال پاؾٌاهی ؼىؾ ؾاؾه بىؾ و  اها ٘ىلی يکٍیؿ که ياهه
 .او قا به ا٘اػث ؼىؾ ؾوحىق ؾاؾه بىؾ

ـ ِلی ه که پیاهبك ی وهث کٍحه ٌؿو ؼىكو پكویم ؾهث کكؾ و ؾايىث ؾهیوا هماو وهحی بىؾ باـاو ؾقباقه

 .ؼبك هكگ ؼىكو قا به ؾو ككوحاؾه گلحه اوث الله ػلیه وولن ـ

وپه اوالم آوقؾ و اهل یمى ... ی ؼؿاويؿ اوث ٌک ككوحاؾه ایى هكؾ بی: ایًصا بىؾ که باـاو گلث
 9.يیم اوالم آوقؾيؿ

 *   *   *

هشگيجاؽی
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . يصاٌی ايىايی ِالط بىؾ که هىهًاو قا ؾق ظبٍه پًاه ؾاؾ و آياو قا یاقی يمىؾ

 .ككوحاؾ يیم او قا ؾووث ؾاٌث و بكایً هؿیه هی

 .ای ال شمله ػٙك و قؾاء به ظبٍه ككوحاؾ بكای وی هؿیه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی پیاهبك 

ؼٙاب به ام المىهًیى  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوىی ظبٍه ظكکث کكؾ، قوىل الله  ی او به همیى که ككوحاؾه
ای  بكای يصاٌی چًؿ اوهیه ػٙك و ظله»: که جاله با وی الؾواز کكؾه بىؾ ككهىؾ ـ قٔی الله ػًها ـام ولمة 
. ٌىؾ ؾه هیام به هى بال گكؾاو کًن شم ایًکه هؿیه ام، اها ٌک يؿاقم که وكات کكؾه و گماو يمی ككوحاؾه

 .«اگك بال گكؾايؿه ٌؿ هال جى اوث

ـ ِلی الله ػلیه ی پیاهبك  يصاٌی ؾقگفٌث و هؿیه. ؼبك ؾاؾه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو همايٙىق بىؾ که پیاهبك 

هًگاهی که هؿیه قا بال آوقؾيؿ به هك کؿام ال ليايً یک اوهیه ال آو ػٙك ؾاؾ و . بال گكؾايؿه ٌؿ وولن ـ
 .ی آو ظله قا به ام ولمة هؿیه ؾاؾ ی آو به أاكه باهیمايؿه

 *   *   *

                                                           
. ایى ؾاوحاو قا ابى اوعام ؾق ویكت ؼىؾ قوایث يمىؾه اوث -9
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کؾتهؽذوأعىدعًغی
. هماو ٌبی که اوىؾ ؾق ًِؼای یمى کٍحه ٌؿ، کٍحه ٌؿو وی قا اػالم يمىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 10.گلحه بىؾ، به هكؾم قویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه ؼبك کٍحه ٌؿو وی همايٙىق که پیاهبك 

گلث، هايًؿ  ؾق هصاله ؼىؾ با یاقايً ال ظىاؾخ آیًؿه وؽى هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگاه پیاهبك ؼؿا 
 .های هیاهث و ؾیگك هىائل ی يٍايه اؼباق وی ؾقباقه

 .کكؾ ی هؿػیاو يبىت بیاو هی ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال شمله، وؽًايی که وی 

ی یمى  وی وپه بك همه. کكؾ پیاهبك اوث بىؾ که اؾػا هی یکی ال ایى هؿػیاو، اوىؾ ػًىی یمًی
 .جىلٗ یاكث

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . يیم ؾق یمى بىؾيؿ ـ قٔی الله ػًه ـو ابىهىوی اٌؼكی  ـ قٔی الله ػًه ـهؼاـ بى شبل 
یمى جىلٗ ی  آياو قا بكای ؾػىت اهل یمى به آيصا ككوحاؾه بىؾيؿ، اها هًگاهی که ؾیؿيؿ اوىؾ بك همه

 .یاكحه ال آيصا بیكوو آهؿيؿ

ایماو ؾاٌث،  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکه هىهى بىؾ و به پیاهبكی هعمؿ « لاـ»اوىؾ با ليی لیباقو به يام 
 .لاـ پىك ػمىیی ؾاٌث به يام كیكول که هكؾی ِالط بىؾ. الؾواز کكؾ

 ...ٌؿ جك هی گفٌث و اوىؾ ػًىی وكکً قولها هی

اها یمى ؾوق بىؾ و ككوحاؾو اقجً جا . ی اوىؾ قا ؼاهىي کًؿ ؼىاوث كحًه هی ػلیه وولن ــ ِلی الله پیاهبك 
 .یمى ؾق آو ٌكایٗ بىیاق وؽث بىؾ

ای به اهل یمى  ياهه« وبك بى یعًه ؾیلمی»جىوٗ هكؾی به يام  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبًابكایى پیاهبك ؼؿا 
 .ی وی ؾوحىق ؾاؾ ا اوىؾ ػًىی و ال بیى بكؾو كحًهككوحاؾ و هىلمايايی که آيصا بىؾيؿ قا به يبكؾ ب

 :كیكول به يمؾ ؾؼحك ػمىیً لاـ، همىك اوىؾ قكث و به او گلث

                                                           
. به قوایث بؽاقی -10
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همىكت قا کٍث و هىهث قا ـلیل ... ؾؼحك ػمى، ؾايىحی که ایى هكؾ چه بالیی بك وك هىم جى آوقؾه
 ؾهی؟ او یاقی هیآیا ها قا ػلیه ... آبكو کكؾ هكؾايٍاو قا کٍث و ليايٍاو قا بی.. کكؾ

 ٌما قا به چه کاقی یاقی ؾهن؟: گلث

 .بیكوو کكؾو او ال یمى: وبك گلث

 یا کٍحى او؟: لاـ گلث

 .یا کٍحى او: گلث

هیچ ظوی ال ظوىم ... به ؼؿا وىگًؿ که پكوقؾگاق کىی قا هًلىقجك ال او يیاككیؿه... باٌؿ: لاـ گلث
هك گاه ؼىاوحیؿ او قا بکٍیؿ به هى ؼبك ؾهیؿ . کٍؿ يمیؾاقؾ و ؾوث ال هیچ ظكاهی  الله قا بكپا يمی

گاه که ال همه  .جكم ی ٌما بكای ایى کاق آ

كیكول بىیاق ؼىٌعال ٌؿ و ال يمؾ او بیكوو آهؿ و با جؼؿاؾی ال ؾووحايً شمغ ٌؿ و ؾق ایى باقه با 
 .هن هٍىقت کكؾيؿ

یکصا کكؾه ... شمله گاو و ٌحك بكای او ِؿ ظیىاو ال. گفٌث ها هی ؾق همیى ظال اوىؾ ال کًاق آو
اوىؾ ؼٙی بك قوی لهیى کٍیؿ و ظیىايات قا پٍث آو ؾق یک ِق يگه ؾاٌث و وپه ؼىؾ . بىؾيؿ

ی آو ظیىايات قا بؿوو آيکه با ً٘ابی بىحه ٌؿه باًٌؿ ـبط کكؾ، و آو  پٍث ؼٗ ایىحاؾ و همه
 !ظیىايات هیچ هواوهحی ال ؼىؾ يٍاو يؿاؾيؿ

که اوىؾ ال شى و ٌیا٘یى و کاهًی بكای ایى کاقها و جاذیك گفاٌحى بك هكؾم  ایى چیم ػصیبی يبىؾ چكا
گاه هی کكؾ و اؾػا هی و ؾايىحى اؼباق آياو اوحلاؾه هی  !کًؿ کكؾ پیاهبك اوث و هكؾم قا ال ؿیب آ

ام وك جى قا  آیا ؼبكی که ال جى به هى قویؿه ؾقوث اوث؟ هّؿ کكؾه: وپه قو به كیكول کكؾ و گلث
 .وپه چاهى قا بلًؿ کكؾ و به او يٍاو ؾاؾ... و به ایى ظیىايات هلعوث والمهن ببكم 

اگك جًها . ها قا به ؾاهاؾی ؼىؾت بكگمیؿی و بك ؾیگكاو بكجكی ؾاؾی: كیكول بكای آيکه آقاهً کًؿ گلث
ٌؿین چًیى شایگاهی قا با چیم ؾیگكی ػىْ کًین، چه قوؿ که ؾيیا  پیاهبك بىؾی بال هن ظأك يمی
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قوؿ باوق يکى، لیكا ها  بًابكایى چًیى وؽًايی قا که ال ها به جى هی... این قا به ؾوث آوقؾه و آؼكت
 .همايی هىحین که ؾووث ؾاقی

ها قا هیاو  كیكول آو گىٌث. های آو ظیىايات قا جوىین کًؿ اوىؾ ال او ؼًٍىؾ ٌؿ و ؾوحىق ؾاؾ گىٌث
 .اهل ًِؼاء جوىین کكؾ

و همیى که يمؾیک او ٌؿ ؾیؿ هكؾی همكاه اوىؾ اوث و او قا  وپه به وكػث به يمؾ اوىؾ بالگٍث
وپه اوىؾ واقؾ . ككؾا او و یاقايً قا ؼىاهن کٍث: گىیؿ کًؿ و اوىؾ هی بكای کٍحى او جعكیک هی

 .اي ٌؿ و ال ظٕىق كیكول هٙلغ يٍؿ ؼايه

هه یک قای بًابكایى ه. كیكول به يمؾ ؾووحاو ؼىؾ بالگٍث و به آياو گلث ال اوىؾ چه ًٌیؿه اوث
 .ٌؿيؿ پیً ال آيکه اوىؾ آياو قا بکٍؿ، او قا به هحل بكوايًؿ

كیكول به يمؾ همىك اوىؾ قكث و جّمین ؼىؾ قا با او ؾق هیاو گفاٌث و ال او پكویؿ چگىيه كیكول قا 
 بکًٍؿ؟

و ... مايؿ، به شم ایى اجا ؾق ایى ؼايه هیچ اجاهی يیىث هگك آيکه يگهباياو آو قا ؾق بك گككحه: لاـ گلث
هًگام ٌب ال پٍث ایى . لیكا پٍث ایى اجام به كالو قاه اوث. ی ؼايه اٌاقه کكؾ به اجاهی ؾق گىٌه

هى يیم . گیكؾ اجام قاهی به ؾاؼل بال کًیؿ که اگك به آو قاه یاكحیؿ هیچ چیم شلىی کٍحى او قا يمی
 .گفاقم ؾاؼل ؼايه چكاؽ و اولعه هی

اها ياگهاو اوىؾ ؾق بكابك او ظاهك ٌؿ ... ه ال يمؾ او بیكوو قكثكیكول يظك او قا پفیككث، وپه هؽلیاو
 ی هى بیایی؟ چه چیم باػد ٌؿه يمؾ ؼايىاؾه: و به او گلث

پىك : ياگهاو ِؿای لاـ بلًؿ ٌؿ... ؼٍمگیى ٌؿ و هّؿ کٍحى او کكؾ.. اوىؾ بىیاق ؼٍى بىؾ
 !به ؾیؿاق هى آهؿه بىؾ... پىك ػمىین... ػمىین

 !او قا به جى بؽٍیؿم! بی پؿق واکث ٌى: اوىؾ گلث

كیكول به يمؾ یاقاو ؼىؾ قكث و آياو قا ال شكیاو باؼبك واؼث و گلث که اوىؾ او قا ؾیؿه و به کاق آياو 
 .ایى باػد ٌؿ ؾق کاق ؼىؾ ظیكاو ٌىيؿ. ٌک کكؾه اوث
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قف ایؿ هًُ ال کاقی که هّؿ کكؾه: لاـ به يمؾ آياو هاِؿی ككوحاؾ و آياو قا جٍىین کكؾ و گلث
 .يٍىیؿ

وپه به اجاهی که هكاق بىؾ ؾق ؾیىاق آو وىقاؼی ایصاؾ کًًؿ قكث ... كیكول بكای ا٘میًاو به يمؾ او قكث
 .جك باٌؿ و ال ؾاؼل هىمحی ال آو قا کًؿ جا ٌب هًگام کاقٌاو قاظث

ایى : اوىؾ واقؾ اجام ٌؿ و گلث. وپه به اجام همىك اوىؾ قكث و هايًؿ ههمايی ؾق آو يٍىث
 چیىث؟

 ...او بكاؾق ٌیكی هى و پىك ػمىین هىث: اـ گلثل

 .اوىؾ او قا يهیب لؾ و بیكوو قايؿ، و كیكول به يمؾ یاقايً بالگٍث

چكاؽ و والض . هًگام ٌب ؾیىاق آو اجام قا ال بیكوو کًؿيؿ و واقؾ ٌؿيؿ و لیك یک ؾیگ چكاؿی یاكحًؿ
 .قا بكؾاٌحًؿ و کىی ال ظٕىق آياو باؼبك يٍؿ

اوىؾ بك جؽحی ال ظكیك ؼىابیؿه بىؾ و گىیا وكي ؾق بؿيً ؿكم ... اجام اوىؾ ٌؿوپه كیكول واقؾ 
 ...لاـ يیم کًاقي يٍىحه بىؾ... بىؾ و هىث و الیؼول بىؾ

اوىؾ . ؾووحاو كیكول يیم به کمک او آهؿيؿ. كیكول او قا ؿاكلگیك کكؾ و ٌمٍیك قا بك گكؾيً ككو آوقؾ
 ...ككیاؾ لؾ و ِؿای ؼك ؼك گلىیً بلًؿ ٌؿ

 !چه ؼبك اوث؟ چه ؼبك اوث؟: يگهباياو به وكػث ؼىؾ قا به پٍث ؾق قوايؿيؿ و گلث

 !ٌىؾ چیمی يیىث، ؾاقؾ به پیاهبك وظی هی: لاـ به يمؾ آياو قكث و گلث

ٌىؾ و ٌایىحه يیىث وظی قا هٙغ  ها باوق کكؾيؿ ؾاقؾ به پیاهبكٌاو وظی هی يگهباياو بكگٍحًؿ، بیچاقه
 !کًًؿ

یاقايً به يمؾ هكؾم قكحًؿ و وك اوىؾ قا شلىی آياو ايؿاؼحًؿ و با ِؿای بلًؿ  ِبط هًگام كیكول و
 ...أٌهؿأو هعمؿا قوىل الله... أٌهؿأو هعمؿا قوىل الله: اػالم کكؾيؿ

 .ی اوىؾ با هحل وی ؼىابیؿه ٌؿ و ایًگىيه كحًه
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هاو به قوىل ؼؿا اها ؾق هؿیًه، هماو ٌب ایى ؼبك ال آن... ایى چیمی بىؾ که ؾق ًِؼای یمى قغ ؾاؾ
. ؾیٍب ػًىی کٍحه ٌؿ»: وپه هًگاهی که با یاقايً يٍىث ككهىؾ. وظی ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ

 .«هكؾی هباقک، ال اهل بیحی هباقک، او قا کٍث

 او کیىث؟: گلحًؿ

 .«كیكول... كیكول»: ككهىؾ

 .ؾقگفٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوه قول په ال آو، قوىل الله 

های پیاهبكی وی ـ ِلی الله ػلیه وآله وولن ـ بىؾ که بكؼی ال اهىق ؿیبی که ؾق  ال يٍايه ایى يیم یکی
 .ٌؿ های ؾوق قغ ؾاؾه بىؾ بكای وی آٌکاق هی وكلهیى

 *   *   *

!علیکالغالمایخبیب
آهؿيؿ و به ایٍاو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی ػٕل و هاقه به يمؾ قوىل الله  په ال يبكؾ اظؿ گكوهی ال ؾو هبیله

اوالم به هیاو ها قاه یاكحه، په گكوهی ال یاقاو ؼىؾ قا به يمؾ ها بلكوث جا ها ... ای پیاهبك ؼؿا: گلحًؿ
گاه واليؿ و بكای ها هكآو بؽىايًؿ و ٌكیؼث  .های اوالم قا به ها یاؾ ؾهًؿ قا ؾق ؾیى آ

 ايً،پیاهبك ـ ِلی الله ػلیه وآله وولن ـ يیم ًٌ جى ال بهحكیى یاق

 هكذؿ بى ابی هكذؿ ؿًىی،

 ؼالؿ بى بکیك لیری،

 ػاِن بى ذابث،

 ؼبیب بى ػؿی،

 لیؿ بى ؾذًة،

 .و ػبؿالله بى ٘اقم، قٔی الله ػًهن قا به همكاه آياو ككوحاؾ



34 
 

 بكؼیم

گفٌحًؿ هؽلیايه  های کاكك هی آياو همكاه ككوحاؾگاو ػٕل و هاقه به قاه اكحاؾيؿ و هك گاه ال کًاق هبیله
 .ی هفیل بىؾ قویؿيؿ که يمؾیک هبیله« قشیغ»جا ایًکه به شایی به يام  کكؾيؿ، ظكکث هی

هفیلیاو ال ػبىق آياو هٙلغ ٌؿيؿ و ؾق پی آذاق آياو ظكکث کكؾيؿ جا آيکه ؾق شایی پیاؾه ٌؿيؿ و ؾق آو 
په به وكػث ؾق پی آياو . ای ؼكهای هؿیًه اوث: با ؼىؾ گلحًؿ. ی ؼكهای هؿیًه یاكحًؿ هىحه

 .همیى که آياو قا ؾیؿيؿ به وىیٍاو هصىم آوقؾيؿ. ها قویؿيؿ ا آيکه به آوظكکث کكؾيؿ ت

ههاشماو آياو قا هعاِكه کكؾيؿ و ؼىاوحًؿ به جپه باال قويؿ، اها . ای باال قكحًؿ اِعاب به جپه
بًؿین که اگك به يمؾ ها بیاییؿ کىی ال ٌما قا  با ٌما پیماو هی: په به اِعاب گلحًؿ. يحىايىحًؿ

 .يکٍین

 .ٌىم هى ؾق پیماو کاكك واقؾ يمی: اِن گلثع

 .بكواو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿاويؿا ؼبك ها قا به پیاهبكت : وپه قو به آوماو کكؾ و گلث

ػاِن و یاقايً کٍحه ٌؿيؿ و شم ؼبیب بى ... هفلیاو بكؼكوٌیؿيؿ و به وىی اِعاب جیك ايؿاؼحًؿ
 .يمايؿ ػؿی و لیؿ بى ؾذًه و ػبؿالله بى ٘اقم کىی باهی

ؾق يحیصه اِعاب جىلین آياو . کاككاو ؾوباقه ال آياو ؼىاوحًؿ ؼىؾ قا جىلین کًًؿ و به آياو پیماو ؾاؾيؿ
 .ٌؿيؿ

 .ها قا بىحًؿ هایٍاو قا بال کكؾيؿ و آو همیًکه به آياو ؾوث یاكحًؿ، ً٘اب کماو

کكؾ و ٌمٍیك ؼىؾ  په ؾوحً قا ال بًؿ آلاؾ... ایى آؿال پیماو ٌکًی اوث: ػبؿالله بى ٘اقم گلث
او بىیاق ٌصاع و هىی بىؾ، بًابكایى . قا بكؾاٌث و ال آياو ؾوق ٌؿ و ٌمٍیكي قا به وىی آياو گككث

 .شكات يکكؾيؿ به او يمؾیک ٌىيؿ، و آيوؿق به وىی او وًگ ايؿاؼحًؿ که شاو ؾاؾ

 .وپه ؼبیب و لیؿ قا با ؼىؾ بكؾيؿ و ؾق هکه ككوؼحًؿ

 .ؼبیب ظاقخ قا ؾق شًگ بؿق کٍحه بىؾ. هك ؼكیؿيؿؼبیب قا ككليؿاو ظاقخ بى ػا
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اها لیؿ قا ِلىاو بى اهیة ؼكیؿ جا ؾق ػىْ پؿقي که ؾق شًگ بؿق جىوٗ هىلماياو کٍحه ٌؿه بىؾ، 
 .اي که يىٙان يام ؾاٌث وپكؾ جا او قا بکٍؿ ِلىاو او قا به بكؾه. بکٍؿ

شمغ ٌؿه بىؾيؿ جا کٍحه ٌؿو او قا هكیٍیاو ... يىٙان او قا ال هکه بیكوو بكؾ جا به هحلً قوايؿ
به ؼا٘ك ؼؿا بگى ای لیؿ؛ : همیى که لیؿ قا ؾق هیؿ و بًؿ ؾیؿ گلث. ها بىؾ ابىولیاو ؾق هیاو آو. ببیًًؿ

ات  لؾین و ؼىؾت يمؾ ؼايىاؾه آیا ؾووث ؾاٌحی هعمؿ االو پیً ها بىؾ و به شای جى گكؾيً قا هی
 بىؾی؟

ظمؿ االو هماو شایی که هىث باٌؿ و یک ؼاق به پای او به ؼؿا وىگًؿ ؾووث يؿاقم م: لیؿ گلث
 !ام باٌن قوؾ و اـیث ٌىؾ و هى ؾق هیاو ؼايىاؾه

ام که کىی قا ؾووث بؿاقؾ، چًايکه یاقاو هعمؿ، هعمؿ  ؾق هیاو هكؾم کىی قا يؿیؿه: ابىولیاو گلث
 .قا ؾووث ؾاقيؿ

 .ؼؿاويؿ ال لیؿ قأی باؾ. وپه يىٙان او قا کٍث

 ...ػؿیاها ؼبیب بى 

 .او قا چًؿ قول ليؿاو کكؾيؿ و ال او چیمهایی به ػصیب هٍاهؿه کكؾيؿ

قولی يمؾ ... ی هى ليؿايی کكؾه بىؾيؿ ؼبیب قا ؾق ؼايه: گىیؿ ها بىؾ هی هاویة که کًیمی ال کًیماو آو
آو  ؾق! ؼىقؾ ی وك یک هكؾ ؾق ؾوث ؾاقؾ و ال آو هی ی بمقگی ال ايگىق به ايؿاله او قكحن و ؾیؿم ؼىٌه

 .گماو يؿاقم ؾق هیچ شای ؾيیا ايگىق وشىؾ ؾاٌث[ وال]وهث 

 .جیـی بكاین بیاوق جا پیً ال کٍحه ٌؿو ؼىؾم قا پاکیمه کًن: وهحی ؼىاوحًؿ او قا بکًٍؿ به هى گلث

 .به يمؾ ایى هكؾ بكو و ایى قا به او بؿه: گلحن. ؾوث یکی ال پىكاين جیـی ؾاؾم جا به او بؿهؿ: گىیؿ هی

ایى چه کاقی بىؾ که کكؾم؟ به ؼؿا وىگًؿ ايحوام ؼىؾ قا : وك قكث پٍیماو ٌؿم و گلحنهمیى که پ
 .ٌىؾ کٍؿ و ایًچًیى ؾق بكابك یک يلك که کٍحه، کٍحه هی ایى پىك قا هی... گككث
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ٌک هاؾقت ال ؿؿق هى يحكویؿه که ایى آهى قا به  بی: وهحی جیؾ قا به او ؾاؾ ال ؾوحً گككث و گلث
 .و به او آلاقی يكوايؿه بىؾ. م ككوحاؾهی جى بكای وویله

 .وپه ؼبیب قا آوقؾيؿ جا به ِلیب کًٍؿ

 .ؾهیؿ بگفاقیؿ جا ؾو قکؼث يمال بگماقم اگك اشاله هی: همیى که هكگ ؼىؾ قا يمؾیک ؾیؿ به آياو گلث

 .ؾو قکؼث بؽىاو: گلحًؿ

 .به لیبایی ؾو قکؼث يمال کاهل ؼىايؿ

کكؾیؿ که ال جكن هكگ ؾاقم يمالم قا  وىگًؿ اگك گماو يمیبه ؼؿا : وپه قو به هكؾم کكؾ و گلث
 .ؼىايؿم کًن بیٍحك يمال هی ٘ىاليی هی

 .يؽىحیى کىی بىؾ که يمال پیً ال کٍحه ٌؿو قا بكای هىلماياو وًث گفاٌث ـ قٔی الله ػًه ـؼبیب 

ها قوالث  ؼؿاويؿا: همیى که او قا بىحًؿ، به آوماو يگاه کكؾ و گلث. وپه او قا بك ِلیب کكؾيؿ
 ...پیاهبكت قا قوايؿین، په ِبط هًگام کاقی قا که با ها کكؾيؿ به او ؼبك ؾه

 :وپه ػلیه آياو چًیى ؾػا کكؾ

 .و کىی ال آياو قا باهی هگفاق... و ال ؾم يابىؾ کى... ؼؿاويؿا آياو قا یکی یکی بٍماق

 :وپه چًیى وكوؾ

 اكحاؾين بك کؿام بـل باٌؿکه / ٌىم  بكاین ههن يیىث هًگاهی که هىلماو کٍحه هی

 ايؿالؾ های جکه جکه ٌؿه بكکث هی بك هلّل/ بكای ایًکه ایى بكای ؼؿاويؿ اوث و اگك بؽىاهؿ 

 .وپه او قا به هحل قوايؿيؿ

ی  ی ٌهاؾت ؼبیب، آذاق ايؿوه بك چهكه ی چهاقِؿ کیلىهحكی، ؾق هؿیًه، ؾق هماو لعظه ؾق كاِله
ؼىاوث ؼبك بكاؾقايٍاو که  وی که ؾق هیاو یاقاو ؼىؾ بىؾ هی. آٌکاق گكؾیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
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په ... بكاؾقايی که اکًىو به هوام ٌهاؾت قویؿه بىؾيؿ... بكای ؾػىت ككوحاؾه بىؾ قا به آياو بگىیؿ
 :ككهىؾ

 «...وػلیک الىالم... و ػلیک الىالم ای ؼبیب»

 ...«ؼبیب قا هكیٍیاو کٍحًؿ»: وپه ككهىؾ

  *   *  *

یؽهادتعثماوسضیاللهعًهیفتًهعخىگفتىایؾاودسباسه
 .قا ؾووث ؾاٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبىیاق پیاهبك ؼؿا  ـ قٔی الله ػًه ـابىهىوی اٌؼكی 

ؼىاوث  هی. قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی ؼىؾ ؤى گككث، وپه به وىی قوىل ؼؿا  وی قولی ؾق ؼايه
 .باٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾهث قوىل ؼؿا آو قول قا ؾق هاللهث و غ

به كالو شا قكحه : گلحًؿ. پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی قوىل الله  ابىهىوی به ومث هىصؿ قكث و ؾقباقه
 .اوث

پكویؿ، جا آيکه واقؾ  ی او هی ؾیؿ ؾقباقه قكث و هك که قا هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىهىوی ؾق پی پیاهبك 
هایً قا بیكوو  ی چاهی يٍىحه و وام ؤى گككحه و بك کًاقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾیؿ پیاهبك باؿی ٌؿ و 

 ...آوقؾه و ؾق چاه آویماو کكؾه

ـ ِلی الله اهكول ؾقباو پیاهبك : ابىهىوی بك وی والم گلث، وپه قكث و کًاق ؾق يٍىث و با ؼىؾ گلث

 .ٌىم هی ػلیه وولن ـ

 .ؼىاوث واقؾ ٌىؾکمی بؼؿ، ابىبکك ِؿین آهؿ و 

 کیىث؟: ابىهىوی گلث

 ...ابىبکكم: گلث

ی وقوؾ  ابىبکك اشاله: گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه قكث و به پیاهبك . ِبك کى: ابىهىوی گلث
 .ؼىاهؿ هی
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 .«به او اشاله بؿه و بٍاقت بهٍحً ؾه»: ككهىؾ

 .ؾهؿ جى قا بٍاقت بهٍث هی لن ــ ِلی الله ػلیه ونپیاهبك . واقؾ ٌى: ابىهىوی قكث و به ابىبکك گلث

يٍىث و پاهای ؼىؾ قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىبکك ؾق ظالی که ٌاؾ بىؾ واقؾ ٌؿ و ؾوث قاوث پیاهبك 
های ؼىؾ قا بكهًه کكؾ و ٌكوع به ظكف لؾو با  ؾق چاه آویماو کكؾ و وام ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهايًؿ پیاهبك 

 .هن کكؾيؿ

کكؾ بكاؾقايً واقؾ ٌىيؿ، چه بىا ایى قظمث به  ؾق همیى ظال آقلو هی. يٍىثابىهىوی بكگٍث و 
بكاؾقم قا ؾق ظالی جكک گلحن که ؾاٌث ؤى : گلث با ؼىؾ هی. آياو يیم بكوؿ و بٍاقت بهٍث بًٍىيؿ

 .ی ؼیكی ؾاقؾ، او قا ؼىاهؿ آوقؾ اگك الله بكایً اقاؾه. ؼىاوث همكاه هى بیایؿ گككث و هی هی

 .کكؾ ياگهاو کىی ؾاٌث ؾق قا بال هی ؾق همیى ظال

 کیىث؟: گلث

 ...ػمك بى الؽٙابن: گلث

 .ِبك کى: ابىهىوی گلث

ػمك بى الؽٙاب : قكث و بك وی والم گلث و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىهىوی به يمؾ قوىل الله 
 .ؼىاهؿ ی وقوؾ هی اشاله

 .«ه و بٍاقت بهٍحً ؾهبه او اشاله ؾ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

جى قا بٍاقت بهٍث  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . واقؾ ٌى: به يمؾ ؾق بكگٍث و آو قا بال کكؾ و گلث
 .ؾهؿ هی

ی چاه يٍىث و پاهای ؼىؾ قا ؾق چاه  بك کًاقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػمك واقؾ ٌؿ و همكاه با قوىل الله 
 .آویماو کكؾ

اگك ؼؿاويؿ بكای كاليی : با ؼىؾ گلث. بكگٍث و ـهًً هٍـىل بكاؾقي بىؾابىهىوی به يمؾ ؾق 
 .ی ؼیك ؾاقؾ او قا ؼىاهؿ آوقؾ اقاؾه
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 .ؾهؿ ؾق همیى ظال ياگهاو هحىشه ٌؿ کىی ؾاقؾ ؾق قا كٍاق هی

 کیىث؟: گلث

 .ػرماو بى ػلاين: گلث

 .ِبك کى: ابىهىوی گلث

 .و او قا باؼبك کكؾ قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه به يمؾ قوىل الله 

به او »: هماو پاوؽی قا که ؾق هىقؾ ابىبکك و ػمك ؾاؾه بىؾ به ابىهىوی گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
او قا به بهٍث بٍاقت »: ای ؾیگك يیم گلث اها ؾق هىقؾ ػرماو شمله« اشاله بؿه و بٍاقت بهٍحً ؾه
 .«قوؿ ؾه با وشىؾ بالیی که به وی هی

 .قوؿ وؾ بالیی که به وی هیبا وز... آقی

قغ ؾاؾ و باػد  ـ قٔی الله ػًه ـای بىؾ که ؾق اواؼك ؾوقاو ػرماو  كحًه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگىیا هًظىق پیاهبك 
 .ٌؿ ـ قٔی الله ػًه ـٌهاؾت وی 

گاه کكؾ که هكاق بىؾ بیً ال بیىث وال  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق واهغ پیاهبك  بؼؿ اجلام ػرماو قا ال ؼبكی آ
 .بیلحؿ

 .ابىهىوی به يمؾ ػرماو بالگٍث ؾق ظالی که یک بٍاقت و یک جهؿیؿ با ؼىؾ ؾاٌث

با »ی  شمله. ٌىی پیاهبك جى قا به بهٍث بٍاقت ؾاؾ، با بالیی که ؾچاقي هی. واقؾ ٌى: به او گلث
الله یاقی  ال: ی یویًً گلث باقها ؾق ـهى ػرماو جکكاق ٌؿ، اها با همه« ٌىی بالیی که ؾچاقي هی

 .شىین هی

 ...ی چاه يٍىث و ابىبکك و ػمك، بك کًاقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه ػرماو واقؾ ٌؿ و قوبكوی پیاهبك 

 .وپه ؾقگفٌث و به وىی بهٍث قكث... ها گفٌث و ابىبکك به ؼالكث قویؿ وال

ٌهاؾت قویؿ و به  آوقؾ به او يیم ؾق ظالی که يمال كصك قا به شای هی... وپه ػمك به ؼالكث قویؿ
 .وىی بهٍث قكث
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ها  وؽحی کٍیؿ و قيس... ها و بالها قغ ؾاؾ اي كحًه وپه ػرماو به ؼالكث قویؿ و ؾق پایاو ليؿگی
 .هحعمل ٌؿ و ؾق پایاو ؾق ظال ؼىايؿو هكآو به ٌهاؾت قویؿ و او يیم قهىپاق بهٍث ٌؿ

 *   *   *

...آودايایآگاه،آگاهنکشد
ؾق هىصؿ ِهًٰی يٍىحه بىؾم که  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمكاه پیاهبك : گىیؿ ابى ػمك ـ قٔی الله ػًهما ـ هی

این جا وىالی  آهؿه... ی الله ای ككوحاؾه: ی ذویق آهؿيؿ و گلحًؿ هكؾی ال ايّاق و هكؾی ؾیگك ال هبیله
 .ال جى بپكوین

 «...ی چه بپكویؿ ایؿ ؾقباقه هیؿ به ٌما ؼىاهن گلث آهؿهاگك بؽىا»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 ...بگى ای پیاهبك ؼؿا: گلحًؿ

 .جى بپكن: آو ذولی به ايّاقی گلث

 [ام چه بپكون؟ که آهؿه]به هى بگى ای پیاهبك ؼؿا : ايّاقی گلث

لعكام بپكوی که ی آهؿيث به هّؿ ظس بیث الله ا ای ؾقباقه آهؿه» : ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 
ی ٘ىاف و بؼؿ ال ٘ىاف که چه پاؾاٌی ؼىاهی ؾاٌث؟ و  چه اشكی بكای آو ؼىاهی ؾاٌث؟ و ؾقباقه

ی ٘ىاف بیى  ی ؾو قکؼث په ال ٘ىاف و ایًکه چه پاؾاٌی بكای آو ؼىاهی ؾاٌث؟ و ؾقباقه ؾقباقه
ػككه و ایًکه چه  ی ایىحاؾو ؾق ِلا و هكوه و ایًکه چه پاؾاٌی بكای آو ؼىاهی ؾاٌث؟ و ؾقباقه

ی  ی قهی شماق و ایًکه بكای آو چه اشكی ؼىاهی بكؾ؟ و ؾقباقه اشكی بكای آو ؼىاهی بكؾ؟ و ؾقباقه
ی ٘ىاف په ال آو و اكأه و  جكاٌیؿو وك و ایًکه چه اشكی بكای آو به ؾوث ؼىاهی آوقؾ؟ و ؾقباقه

 «اشك آو؟

 .ها بپكون ی همیى بىؾم ال جى ؾقباقهآهؿه ... هىن به آيکه جى قا به ظن ككوحاؾ: ايّاقی گلث

 :ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ؾاقؾ و ؾوباقه بك  ات به هّؿ بیث العكام بیكوو آهؿه ٌحكت ون ال لهیى بك يمی هًگاهی که ال ؼايه»
 ...گفاقؾ هگك آيکه الله بكای آو یک اشك بكایث ؼىاهؿ يىٌث و یک گًاه ال جى ؼىاهؿ لؾوؾ لهیى يمی
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 ...ا ؾو قکؼث په ال ٘ىاف، هايًؿ آلاؾ کكؾو بكؾگايی ال بًی اوماػیل اوثام

 ...و ٘ىاف هیاو ِلا و هكوه په ال آو هايًؿ آلاؾ کكؾو هلحاؾ بكؾه اوث

ٌىؾ و با ٌما بك هالئکه  ی ایىحاؾو ؾق ػككه؛ الله جباقک و جؼالی به آوماو ؾيیا يالل هی اها ؾقباقه
ايؿ، که اهیؿ بهٍث هكا  يؿگاين ژولیؿه هى ال هك قاه ككاغ و ؾوق آهؿهب: ككهایؿ کًؿ و هی هباهات هی

ٌک آو قا  های باقاو یا کق ؾقیا باٌؿ، بی ها یا هٙكه های ٌى په اگك گًاهايٍاو به جؼؿاؾ ؾايه. ؾاقيؿ
 .به وىی ِهًا قواو ٌىیؿ که آهكلیؿه ٌؿیؿ و هك که بكایً ؾػا کكؾیؿ آهكلیؿه ٌؿ. ؼىاهن آهكلیؿ

 .ای که پكجاب کكؾیؿ گًاهی ال گًاهاو بمقگث آهكلیؿه ٌؿ بكای هك وًگ قیمه... شماقاها قهی 

 .و هكبايی بكایث ـؼیكه ٌؿ

 .و بكای جكاٌیؿو وكت بكای هك هىیی که جكاٌیؿی یک اشك بكؾی و یک گًاهث پاک ٌؿ

 .ؾهی که هیچ گًاهی بك گكؾيث يیىث و ؾق ظالی ٘ىاف په ال آو قا ايصام هی

بكای آيچه ؾق آیًؿه هىث جالي : گىیؿ گفاقؾ و هی آیؿ و ؾوحايً قا هیاو ؾو کحق جى هی ای هی ككٌحه
 11.«ات بؽٍیؿه ٌؿ کى که گفٌحه

 *   *   *

!خبشؽتش
وىاليؿ و ؾق قاهی بىیاق وؽث به  ها قا هی ؾق گكهایی بىیاق ٌؿیؿ که چهكه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .وىی يبكؾ جبىک ؼاقز ٌؿ

ها ال ٌؿت  هی جىهق کكؾيؿ و ؾچاق جًٍگی ٌؿیؿ ٌؿيؿ به ٘ىقی که يمؾیک بىؾ گكؾوؾق هًملگا
 .ظحی بكؼی ال هكؾم ٌحكهایٍاو قا ـبط کكؾيؿ و آب ؾاؼل ٌکن آو قا ؼىقؾيؿ. ػًٙ پاقه ٌىؾ

ؾػا  ؼؿاويؿ ؾق هىقؾ... ای پیاهبك ؼؿا: گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼٙاب به قوىل الله  ـ قٔی الله ػًه ـابىبکك 
 .په بكای ها يمؾ الله ؾػا کى. ی ؼیك ؾاؾه به جى وػؿه

                                                           
. قوایث بماق و همچًیى ٘بكايی ؾق هؼصن الکبیك به -11
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 «آیا ؾووث ؾاقی؟»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

 .آقی: گلث

 .ؾوحايً قا به آوماو باال بكؾ و به ؾقگاه ؼؿاويؿ ؾػا و جٕكع يمىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپه قوىل الله 

هایی که ؾاٌحًؿ قا پك  هكؾم ظكف. ه آوماو ٌكوع به باقیؿو کكؾهًىل ؾوحايً قا پاییى يیاوقؾه بىؾ ک
ها آو  کكؾيؿ و ِعابه قكحًؿ جا ؾوق و بك ؼىؾ قا ببیًؿ و هحىشه ٌؿيؿ که ابكها ال هعل اقؾوی آو

 .جك يككحه ٘كف

آیا  .ایماو بیاوق. وای بك جى ای كاليی: یکی ال هكؾم قو به او کكؾ و گلث. یکی ال هًاكواو همكاه آياو بىؾ
 بؼؿ ال ایى ؾیگك ٌکی هىث؟

 !کصایً جؼصب ؾاقؾ؟ ابكی بىؾ که ػبىق کكؾ و باقیؿ: هًاكن گلث

 .گن ٌؿ و ِعابه بكای یاكحى آو پكاکًؿه ٌؿيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگىیًؿ ؾق همیى ؿموه ٌحك پیاهبك  هی

آوقؾ  ال آوماو ؼبك هیگىیؿ که پیاهبك اوث و بكای ٌما  ایى هعمؿ به ٌما هی: هكؾی ال هًاكواو گلث
 !ؾايؿ ٌحكي کصاوث؟ و ؼىؾي يمی

به ؼؿا وىگًؿ هى شم آيچه ؼؿاويؿ به هى »: قویؿ ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوهحی ایى وؽى به پیاهبك 
ای اوث و اكىاقي به  آو ٌحك ؾق ؾقه. ؾاين، و الله شای آو قا به هى يٍاو ؾاؾ ؾهؿ چیمی يمی یاؾ هی

 .«ؾقؼحی گیك کكؾه

 .قؼی ال اِعاب به آو وى قكحًؿ و آو ٌحك قا آوقؾيؿب

و همچًیى آٌکاق کكؾو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجىاو اوحصابث الله بكای ؾػای پیاهبك  ال ایى ظؿید هی
 .قا ؾايىث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبكؼی ال اهىق ؿیبی بكای پیاهبك وی 

 *   *   *
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!خذایابىرسساسحمتکًذ
به وىی جبىک به قاه اكحاؾ، قاه ولك بىیاق وؽث بىؾ و هىا بىیاق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
 .بكای همیى بكؼی ال هكؾم ال ٌكکث ؾق يبكؾ جؽلق وقلیؿيؿ. گكم و ٘اهث ككوا

يی ٌكکث گلحًؿ كال اگك هی. ٌؿيؿ وؽث يگككث يیم بك کىايی که ظأك يمی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
اگك ؼیكی ؾق او باٌؿ ؼؿاويؿ او قا به ٌما هلعن ؼىاهؿ واؼث و . قهایً کًیؿ»: ككهىؾ يکكؾه، هی

 .«اگك شم ایى باٌؿ، الله ٌما قا ال او آوىؾه کكؾه

ی  ابىـق که چًیى ؾیؿ پاییى آهؿ و جىٌه. قكث اها ٌحك ابىـق او قا ؼىحه کكؾه بىؾ و به وؽحی قاه هی
ـ ؾوي ؼىؾ يهاؾ، وپه به وكػث ظكکث کكؾ و ٌحك قا قها کكؾ جا به قوىل ؼؿا  ؼىؾ قا بكؾاٌث و بك

 .کكؾ ؾق آو گكها و ظكاقت ٌؿیؿ ؼىقٌیؿ بك پاهای ؼىؾ ظكکث هی... بكوؿ ِلی الله ػلیه وولن ـ

ای پیاهبك ؼؿا، ایى هكؾ : یکی ال هىلماياو گلث. جىهق کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق اذًای قاه، قوىل ؼؿا 
 .آیؿ ؾاقؾ پیاؾه به وىی ها هی

آهؿ و باق ؼىؾ قا بك ؾوي گفاٌحه بىؾ يگاه  به هكؾی که ؾق آو گكهای ٌؿیؿ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«ابىـق باي»: کكؾ، په ككهىؾ کكؾ که ؿباق قاه گاه او قا ال ؾیؿگاو هؽلی هی

 .به ؼؿا وىگًؿ او ابىـق اوث... بك ؼؿاای پیام: هًگاهی که هكؾم به ؼىبی او قا يگاه کكؾيؿ گلحًؿ

به ... الله ابىـق ق قظمث کًؿ»: يگكیىث ككهىؾ ؾق ظالی که به ؾوق ؾوث هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«ٌىؾ هیكؾ، و به جًهایی بكايگیؽحه هی قوؾ، و به جًهایی هی جًهایی قاه هی

 .ا قكثال ؾيی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها گفٌث و پیاهبك  وال

 ...په ال وی ابىبکك و ػمك به جكجیب به ؼالكث قویؿيؿ

ای ؾق ِعكا  ابىـق ليؿگی ؾق هؿیًه قا قها کكؾ و ؾق قبفه ؾق ؼیمه ـ قٔی الله ػًه ـوپه ؾق ؾوقاو ػرماو 
اي که باهی هايؿه بىؾيؿ، همىك و ككليؿ يىشىايً ليؿگی  واکى ٌؿ و با جًها کىايی ال ؼايىاؾه

 .کكؾ هی
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ابىـق به او يگاه . گكیىث قی وهحی هكگً يمؾیک ٌؿ ام ـق همىكي کًاق وكي يٍىحه و هیهًگام پی
 کًی؟ چكا گكیه هی: کكؾ و گلث

هیكی و يمؾ هى ظحی لباوی يیىث که  جى ؾاقی ؾق ایى ِعكای ؾوق اكحاؾه هی! چكا گكیه يکًن؟: گلث
 .بكای کلى جى کاكی باٌؿ

به گكوهی که هى يیم ؾق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـیؿم قوىل ؼؿا گكیه يکى و بٍاقت ؾه که هى ٌى: ابىـق گلث
ؾق جکلیى ]هیكؾ و گكوهی ال هىلماياو  هكؾی ال ٌما ؾق ِعكایی ؾوق هی»: ككهىؾ ها بىؾم هی هیاو آو
 .«یابًؿ او ظٕىق هی[ و جؿكیى

م که ؾاقم ؾق هایی که ؾق آو شمغ بىؾيؿ ؾق ٌهك و هیاو هكؾم ؾقگفٌحًؿ و اکًىو ایى هى هىث ی آو همه
 .هیكم ِعكا هی

ايؿ، يگاهث به قاه  گىین و يه به هى ؾقوؽ گلحه به ؼؿا هىن يه ؾقوؽ هی: وپه ابىـق با یویى گلث
 .باٌؿ

 !ايؿ و قاه بىحه ٌؿه آؼك چٙىق؟ ظصاز قكحه: همىكي گلث

 .بكو و قاه قا يگاه کى: گلث

 .کىی قا يؿیؿ همىكي به قاه اكحاؾ و باالی جپه قكث و قاه قا يگاه کكؾ اها

ٌىؾ ؾوباقه به باالی  ؾیؿ ظالً بؿ هی پكؾاؼث و هك گاه هی بالگٍث و به پكوحاقی و هكاهبث ال او هی
 .گٍث ؾیؿ و بكهی اها بال کىی قا يمی... گككث گٍث و قاه قا لیك يظك هی جپه بكهی

ٌاو ؾق ظال های ها ياگهاو هكؾايی قا ؾیؿ که ال ؾوق ؾوث وىاق بك هكکب ؾق همیى قكث و بكگٍث
 ی ؼؿا ایًصا چه کاق ؾاقی؟ ای بًؿه: هًگاهی که به يمؾیکی او قویؿيؿ گلحًؿ. يمؾیک ٌؿو بىؾيؿ

 کًیؿ؟ هكؾی ال هىلماياو ؾق ظال هكگ اوث؛ آیا او قا کلى هی: گلث

 کیىث؟: گلحًؿ

 ...ابىـق: گلث
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 ؟ـ ِلی الله ػلیه وولن ـِعابی قوىل ؼؿا : گلحًؿ

 .اقی: گلث

 .و به وكػث واقؾ ؼیمه ٌؿيؿ! ابىـق! ابىـق: او هیصاو لؾه به یکؿیگك گلحًؿبا ًٌیؿو يام 

 :هًگاهی که کًاق ابىـق يٍىحًؿ به آياو ؼىي آهؿ گلث و گلث

: به گكوهی ال هىلماياو که هى شمو آياو بىؾم ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهى ًٌیؿم که قوىل ؼؿا 
او [ کلى و ؾكى]هیكؾ و گكوهی ال هىهًاو ٌاهؿ  هیٌک یکی ال ٌما ؾق ِعكایی ؾوق اكحاؾه  بی»

 .«ؼىاهًؿ بىؾ

هیچ یک ال آو گكوه يمايؿه هگك آيکه ؾق قووحا یا هیاو هكؾم ؾق گفٌحه اوث و اکًىو هًن که ؾاقم ؾق 
ًٌىیؿ؟ ٌما قا  هی... ًٌىیؿ؟ اگك لباوی ؾاٌحن که بكای کلى هى یا لين کاكی بىؾ هی. هیكم ِعكا هی
 .قواو یا يمایًؿه هىث، هكا کلى يکًؿ یا ياهه 12کىی ال ٌما که اهیك یا ػكیق کًن که ٌاهؿ هی

کىی ال آياو يبىؾ هگك آيکه یکی ال ایى کاقها قا کكؾه بىؾ، شم شىايی ال ... آياو یکؿیگك قا يگكیىحًؿ
 :ايّاق که گلث

قؾای ؼىؾم و ؾق ؾو جى قا ؾق . ام کًن لیكا هیچ یک ال ایى کاقها قا يکكؾه ای ػمى، هى جى قا کلى هی
 .لباوی که هاؾقم بكاین ؾوؼحه کلى ؼىاهن کكؾ

په ال آيکه ابىـق ؾقگفٌث و او قا بكای ؾكى آهاؾه کكؾيؿ، ػبؿالله بى هىؼىؾ با جؼؿاؾی ال یاقايً ال 
 ایى چیىث؟: اهل کىكه ال آيصا گفٌث؛ پكویؿ

 .ابىـق اوث: گلحًؿ

الله ابىـق قا قظمث »: که لی الله ػلیه وولن ــ َقاوث گلث قوىل ؼؿا : ابى هىؼىؾ گكیىث و گلث
 .«ٌىؾ هیكؾ، و به جًهایی بكايگیؽحه هی قوؾ، و به جًهایی هی به جًهایی قاه هی... کًؿ

                                                           
گیكؾ و اهیك به واوٙٔه او ال اهىق آياو  ها قا به ػهؿه هی هىئىل اهىق هبیله یا گكوه قا ػكیق گىیًؿ که کاقهای آو: ػكیق -12

(. هحكشن[ )الًهایة كي ؿكیب العؿید واألذك. ]ٌىؾ هٙلغ هی
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 .وپه ابى هىؼىؾ پیاؾه ٌؿ و ؼىؾ او قا ؾكى کكؾ

 *   *   *

!خذاويذاصکاسؽمادسؽگفتؽذ
 ...هى به ٌؿت يیالهًؿم: گلثآهؿ و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهكؾی يمؾ قوىل ؼؿا 

 ...ٌؿ به گكوًگی او پی بكؾ ال ظاهكي هی

 کىی به يمؾ یکی ال همىكايً ككوحاؾ که آیا يمؾ وی ؿفایی هىث؟ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .هىن به آيکه شاين به ؾوث اووث شم آب چیمی يؿاقین: او گلث

... ياو... چیمی يمؾ او هىث؟ هك چیمی وپه به يمؾ یکی ؾیگك ال همىكايً که ككوحاؾ که آیا
 ...ٌیك... ؼكها

 .هىن به آيکه جى قا به ظن ككوحاؾ، شم آب چیمی يؿاقم: او يیم هايًؿ ؾیگكی پاوػ ؾاؾ

 .شم آب چیمی يؿاٌحًؿ... ی همىكايً ككوحاؾ و همه هماو پاوػ قا ؾاؾيؿ به يمؾ همه

هماو کًؿ، ؼؿاويؿ او قا هىقؾ قظمث ؼىؾ هك که اهٍب ایى قا م»: په قوی به یاقايً کكؾ و ككهىؾ
 .«هكاق ؾهؿ

یاكحًؿ، بكای ٌام  بىؾ؛ اگك بكای ظهك ؿفایی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها ؤؼیث اکرك اِعاب هايًؿ پیاهبك 
 .یاكحًؿ و اگك بكای ٌام ؿفا ؾاٌحًؿ، بكای ِبعايه چیمی يؿاٌحًؿ چیمی يمی

کىی بىؾ که او قا آو ٌب ههماو کًؿ، چكا که او ههماو آو هكؾ يیم هًحظك ... اِعاب چیمی يگلحًؿ
 .بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبكٌاو 

 .کًن ای پیاهبك ؼؿا، هى او قا ههماو هی: ؾق ایى هًگام هكؾی ال ايّاق بكؼاوث و گلث

 .وپه آو هكؾ قا با ؼىؾ به ؼايه بكؾ

 ...واقؾ ؼايه ٌؿيؿ
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 ؿفایی ؾاقی؟: به همىكي گلث

 ...هایماو شم ؿفای بچه... يه: گلث

چه بىا ایى جًها ؿفایی بىؾ که آو قول ... ها ؾق ؼايه هیچ ؿفایی يبىؾ شم ٌام آو ٌب بچه
 .هماو ؿفا هن بال کن بىؾ... ؼىقؾيؿ هی

 ...اها ؾق هماو ظال وهث جّمیمی هكؾايه بىؾ... هىهؼیث وؽحی بىؾ

هاو بكای ؿفا يٍىث  اهی که ههماووپه هًگ. ها قا هٍـىل کى جا بؽىابًؿ آو: هكؾ به همىكي گلث
کًی آو قا ؼاهىي کى و چًاو وايمىؾ کى که گىیا  ی ایًکه ؾاقی چكاؽ قا ؾقوث هی بكؼیم و به بهايه

 .ؼىقین ها هن ؾاقین ؿفا هی

آوقؾيؿ و  هكؾ و لو اؾای ؿفا ؼىقؾو ؾق هی. همیى کاق قا کكؾيؿ و با ههمايٍاو ؾق جاقیکی يٍىحًؿ
 !ؼىقؾ ههمايٍاو ؿفا هی

 .ویك ال هًمل بیكوو قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـههمايی به پایاو قویؿ و ههماو قوىل ؼؿا 

ـ ِلی الله ػلیه همیًکه که پیاهبك ؼؿا . قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگام ِبط آو ايّاقی به يمؾ قوىل ؼؿا 

 .«گلث آهؿالله ال کاقی که ؾیٍب با ههماو ؼىؾ کكؾیؿ به ي»: او قا ؾیؿ ككهىؾ وولن ـ

 13.قوايؿه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآقی ؼبك آوماو، ظال آياو قا به ا٘الع پیاهبك 

 *   *   *

!آوسینیالباعتسابیشووهی...
کىی بىؾ که ؼايىاؾه و اهىال و ككليؿاو ؼىؾ قا ؾق . ظا٘ب بى ابی بلحؼه یکی ال بهحكیى ههاشكاو بىؾ

او ال بهحكیى اِعاب ههاشك بىؾ و بلکه ؾق . شكت کكؾه بىؾهکه قها کكؾه بىؾ و ؾق قاه ؼؿا هها
 .يؽىحیى يبكؾ هیاو اوالم و کلك، شًگ بؿق، ٌكکث کكؾه بىؾ

                                                           
. به قوایث هىلن -13
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آياو هیچ ظاهی و . اي که ؾق هکه بىؾيؿ به ٌؿت كکك او قا هٍـىل ؾاٌحه بىؾ ككليؿاو و ؼايىاؾه
هاياو هكیً بىؾ که ؾق پی ال وىی ؾیگك ظا٘ب ال ؼىؾ هكیً يبىؾ بلکه ال هن. یاوقی يؿاٌحًؿ

 .کكؾ وكلهیى آياو ليؿگی هی

اها ؾیگك ههاشكاو که ؼايىاؾه و ككليؿاو ؼىؾ قا ؾق هکه قها کكؾه بىؾيؿ اهکاو ؾاٌث که ؼىیٍاويؿاو 
 .آياو ال ككليؿايٍاو ظمایث کًًؿ

به همیى وبب ظا٘ب همیٍه ؾق كکك ایى بىؾ که بكای هكیً کاقی ايصام ؾهؿ جا باػد ٌىؾ به 
 .ؾه و ككليؿايً آویبی يكوايًؿؼايىا

 ...ها گفٌث وال

اها ٘ىلی يکٍیؿ که هكیً پیماو . با هكیٍیاو هكاقؾاؾ ِلط ظؿیبیه قا اهٕا کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
يیم ػمم كحط هکه يمىؾ و ؾوحىق ؾاؾ جا هىلماياو بكای ظمله  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقا لیك پا گفاٌث و پیاهبك 

 .آهاؾه ٌىيؿ به ؾٌمى

گاه يٍىيؿ جا بكای ؾكاع آهاؾه يباًٌؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك  بىیاق ظكیُ بىؾ که هكیً ال ؼبك ظمله آ
 .و ؾقگیكی هیاو ؾو اقجً پیً يیایؿ

 .«ؼؿاويؿا ؼبك ها قا ال آياو پًهاو بؿاق»: بًابكایى چًیى ؾػا کكؾ

اظىان کكؾ که ایى بهحكیى ككِث اوث ظا٘ب . چًؿ قول گفٌث و همچًاو ؼبك ظمله وكی بىؾ
ای به هكیٍیاو يىٌث جا آياو قا ال ؼبك  بًابكایى ياهه. جا بحىايؿ یک ؼىبی ؾق ظن هكیً ايصام ؾهؿ

گاه کًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـلٍکكکٍی پیاهبك  وپه ياهه قا به ؾوث ليی هكیٍی که ؾق هؿیًه بىؾ ؾاؾ و . آ
 .ؾوحىقي ؾاؾ که آو قا به هکه ببكؾ

گاه  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها هًىل آو لو ال هؿیًه ؼاقز يٍؿه بىؾ که ؼؿاويؿ پیاهبكي  قا ال ؼبك او آ
 .واؼث

وه  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌؿ، بكای همیى پیاهبك  بایؿ پیً ال قویؿو ياهه به هكیً شلىی ایى کاق گككحه هی
گاه کكؾ، و به  ها قا ٌیك، ػلی و لبیك و هوؿاؾ قا ؾق پی او ككوحاؾ و آو ال هعلی که به آو قویؿه بىؾ آ
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بیًیؿ؛ ياهه همكاه  بكویؿ، ؾق آيصا ليی قا وىاق بك ٌحك هی« قؤة الؽاغ»بكویؿ جا به »: آياو ككهىؾ
 .«اووث

 ...وه ههكهاو به قاه اكحاؾيؿ جا به آو لو قویؿيؿ

 .ای قا که با ؼىؾ ؾاقی بیكوو بیاوق ياهه: به او گلحًؿ

 ...همكاه يؿاقمای  ياهه: گلث

 .باقهایً قا شىحصى کكؾيؿ، اها چیمی يیاكحًؿ

به ؼؿا هىن یا ياهه . به ها ؾقوؽ گلحه[ پیاهبك ؼؿا]گىیین و يه  به ؼؿا وىگًؿ يه ها ؾقوؽ هی: ػلی گلث
 !آوقین آوقی یا لباوث قا بیكوو هی قا بیكوو هی

ؾايىث که او ياهه قا شایی پًهاو کكؾه که هٙمئى هىث هىقؾ جلحیً هكاق يؽىاهؿ  هی ـ قٔی الله ػًه ـػلی 
 ...گككث

 ...ال هى ؾوق ٌىیؿ: ها شؿی هىحًؿ و گكیمی ال اػحكاف يیىث، گلث لو که ؾیؿ آو

ی ؼىؾ بیكوو  وپه لو قووكی قا ال وك بكؾاٌث و ياهه قا ال هیاو هىی باكحه ٌؿه. آياو ؾوق ٌؿيؿ
 .آوقؾ

 .آوقؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياهه قا گككحًؿ و آو قا بكای قوىل ؼؿا  ِعابه

ياهه ال ظا٘ب بى ابی بلحؼة ؼٙاب به بكؼی ال هٍكکاو هکه ... ياهه قا بال کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .کكؾ به هکه باؼبك هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  بىؾ و آياو قا ال ظمله

 ...ًٌیؿيؿ و ؼىايؿو ياهه ؾق هصله ظٕىق ؾاٌث و ِعابه ؾاٌحًؿ هیظا٘ب ؾق ظی

گاه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظا٘ب ؾاقؾ کاككاو قا ال لٍکكکٍی پیاهبك ! ػصیب اوث  !کًؿ؟ آ

 ...اكحاؾ يؽىحیى باقی اوث که چًیى چیمی ؾاقؾ هیاو هىلماياو اجلام هی

 «ایى چیىث؟... ظا٘ب»: و ككهىؾقو به ظا٘ب کكؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
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 .بلؼیؿ ها ؾاٌث او قا هی گىیا چٍن... ها همه به وىی ظا٘ب بىؾ يگاه

ها  کكؾم اها ال آو هى ؾق هیاو هكیً ليؿگی هی. ؾق اهك هى ٌحاب يکى... ی الله ای ككوحاؾه: گلث
بكای . ا ظمایث کًًؿه ی آو ی ههاشكايی که با جى بىؾيؿ ؼىیٍايی ؾاٌحًؿ که ال ؼايىاؾه همه... يبىؾم

 .ها يىب يؿاقم کىايی پیؿا کًن که ال ؼىیٍاو هى ظمایث کًًؿ ؼىاوحن اگك ؾق هیاو آو همیى هی

و يه بكای ؼًٍىؾی به کلك، په ال . به ؼؿا وىگًؿ ال قوی کلك و اقجؿاؾ چًیى يکكؾم! ای پیاهبك ؼؿا
 .اوالم

 .وپه واکث ٌؿ

 .کكؾ و چیمی يلكهىؾ يیم وکىت ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

 .هكؾم وكهای ؼىؾ قا لیك ايؿاؼث بىؾيؿ، ايگاق بك وكٌاو پكيؿه يٍىحه بىؾ

 .«قاوث گلث»: با ؾو کلمه به هٕیه پایاو ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو پیاهبك 

 !بگفاق گكؾو ایى هًاكن قا بمين... ای پیاهبك ؼؿا: ػمك اها ٘اهث يیاوقؾ و گلث

ؾايی، چه بىا ؼؿاويؿ به اهل  او ؾق بؿق ظٕىق ؾاٌحه، و جى چه هی»: ككهىؾ له ػلیه وولن ــ ِلی الپیاهبك 
 .«ؼىاهیؿ بکًیؿ که ٌما قا آهكلیؿم هك چه هی: بؿق يمایاو ٌؿه و ككهىؾه

 :په ؼؿاويؿ هحؼال ایى آیات قا يالل يمىؾ

 14چٱٻٻٻٻپپپچ

 15.«...ؾووحی يگیكیؿایؿ ؾٌمى هى و ؾٌمى ؼىؾ قا به  ای کىايی که ایماو آوقؾه»

 قا ال کاق ظا٘ب باؼبك يمىؾ؟ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـچه کىی پیاهبك 

 چه کىی شای ؾهین آو لو قا ؾق هىیك هکه به او يٍاو ؾاؾ؟

                                                           
. ۱: همحعًه -14
. ت بؽاقیبه قوای -15



 51   بكؼیم
 

گاه ؾايا اوث  .و همچًیى اػصالی اوث ال وىی او ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو ایى بكای جاییؿ پیاهبك . او آو آ

 *   *   *

...يجاؽی،دسگزؽتبشادستاو
ـ ِلی الله ػلیه اها جوؿیك يٍؿ که پیاهبك . يصاٌی پاؾٌاه ظبٍه، هكؾی يیکىکاق بىؾ که هىهًاو قا یاقی ؾاؾ

 .قا ؾق ؾيیا ببیًؿ، هك چًؿ به اـو ؼؿاويؿ ؾق آؼكت به ٌكف ؾیؿاق او يائل ؼىاهؿ ٌؿ وولن ـ

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهماو قول، پیاهبك يصاٌی ؾق ظبٍه هیاو هىم ؼىؾ که يّكايی بىؾيؿ ؾقگفٌث و ؾق 
وپه به وىی ... «ی ِالط ؼؿاويؿ ؾقگفٌث اهكول اِعمة بًؿه»: به يمؾ یاقاو ؼىؾ قكث و ككهىؾ

 16...بك وی ؼىايؿ[ يمال هیث]هّلی قكث و چهاق جکبیك 

 *   *   *

!یاهىبگىین؟...گىییهی
ی  آهؿم و هّؿ ؾاٌحن همه چیم قا ؾقباقه یه وولن ــ ِلی الله ػليمؾ قوىل ؼؿا : گىیؿ وابّة األوؿی هی

 .يیکی و گًاه ال او بپكون

 .پكویؿيؿ يمؾي آهؿم ؾق ظالی که هیاو گكوهی ال هىلماياو بىؾ که وىاالت ؼىؾ قا ال او هی

 !ای وابّة ال پیاهبك ؼؿا ؾوق ٌى: به هى گلحًؿ... ها گفٌحن ال هیاو آو

 ...ؾووث ؾاقم به او يمؾیک ٌىم هكا قها کًیؿ که بیً ال هك که: گلحن

 ...«!يمؾیک بیا ای وابّة... يمؾیک بیا ای وابّة... وابّة قا قها کًیؿ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .يمؾیکً ٌؿم و ؾق هوابل او يٍىحن

 «پكوی؟ ای وابّة ؼىؾم بگىین یا هی»: ككهىؾ

 .ؼىؾجاو بگىییؿ... يه: گلحن
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 .«ی يیکی و گًاه بپكوی های ؾقباق آهؿه»: ككهىؾ

 ...آقی: گلحن

 :ام اٌاقه کكؾ و ككهىؾ ايگٍحايً قا شمغ کكؾ و با آو به ویًه

 ...ای وابّة ال ؾلث و ال ؾقويث بپكن»

 ...ای وابّة، ال ؾلث و ال ؾقويث بپكن

 ...ای وابّة، ال ؾلث و ال ؾقويث بپكن

 گیكؾ، لیكا يیکی آو اوث که ؾقوو به آو آقام هی

ظحی ... ات جكؾیؿ به وشىؾ آوقؾ و اوث که ؾق ؾقويث اظىان ؼاقي پؿیؿ آوقؾ و ؾق ویًهو گًاه آ
 17.«اگك هكؾم آو قا بكای جى شایم بؿايًؿ

 *   *   *

...کؾنيه،هىاوساهی
يمىؾيؿ و ؼؿاويؿ هحؼال پیاهبكي  قا جهؿیؿ به هحل و آلاق هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجؼؿاؾی ال کاككاو، پیاهبك 

 .یکی ال آياو ُاَبّی بى ؼلق بىؾ. ال آياو ؾق اهاو ؾاٌحه بىؾقا 

هعمؿ قا بك ایى اوب : گلث ؾاؾ و هی اوبی ؾاٌث که به آو بهحكیى ػلىكه هی. او کاككی كاشك بىؾ
قا با آو به هحل  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼىاهن کٍث، و ٌمٍیكی جیم آهاؾه کكؾ بىؾ به گماو آيکه پیاهبك 

 .بكوايؿ

بلکه هى »: همیى که جهؿیؿهای ابی بى ؼلق به او قویؿ ككهىؾ. ؾق هؿیًه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«ـ او ٌاءالله ـ او قا ؼىاهن کٍث

 ...ها گفٌث وال

                                                           
. به قوایث اظمؿ و بیهوی با وًؿ ِعیط -17
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ی ؼىؾ قا پىٌايؿه بىؾ و کاهال لقه پىي بىؾ به وىی هىلماياو آهؿ و  ؾق پایاو يبكؾ اظؿ، ابی که چهكه
 ...ام اگك هعمؿ يصات یابؿ يیاكحهيصات : گلث

 .هصىم آوقؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه به وىی پیاهبك ؼؿا 

ابی، هّؼب قا به ٌهاؾت ... شلىی او قا گككث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهّؼب بى ػمیك بكای ؾكاع ال پیاهبك 
 .قوايؿ

ايً گككث و به ابی يگكیىث و ؾق گكؾو او ای قا ال ؾوث یکی ال یاق يیمه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك 
 ...اي قا به آيصا لؾ شایی قا ؾیؿ که لقه آو قا يپىٌايؿه بىؾ و يیمه

ی يیمه ؾاؼل يككث  ال آيصایی که لقه کللث بىؾ و جًها هىمث کىچکی ال گكؾو ابی بیكوو بىؾ، همه
 ...اها گكؾو او قا لؼمی کكؾ

 !لؼن آيوؿق کىچک بىؾ که ظحی ال آو ؼىو يیاهؿ. كحاؾای کٍیؿ و ال اوب به لیك ا اها ابی يؼكه

 .کٍیؿ با ؼىؾ بكؾيؿ یاقايً آهؿيؿ و او قا که همايًؿ گاوی يك يؼكه هی

 !ایى ؼكاٌی بیً يیىث! ٘اهث هىحی چه بی: جابی او قا ؾیؿيؿ گلحًؿ وهحی بی

ی اهل  به همهبه ؼؿا وىگًؿ اگك لؼمی که هى ؾاقم . گلث که هكا ؼىاهؿ کٍث هعمؿ هی: ابی گلث
 ...کٍث قویؿ، همه قا هی ـی هصال هی

 18.٘ىلی يکٍیؿ که ابی هكؾ و به شهًن واِل ٌؿ

 *   *   *

عخىاصبادهایؽذیذ
 .همكاه با یاقايً به وىی جبىک ؾق ظال ظكکث بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

                                                           
. به قوایث هىوی بى ػوبة ؾق هـالی -18
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باؾی ٌؿیؿ بك ٌما ولیؿو ؼىاهؿ » :ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که به جبىک قویؿيؿ، قوىل الله 
گككث؛ کىی ؾق هًگام ولیؿو آو ال شایً بلًؿ يٍىؾ و هك که ٌحكی ؾاقؾ پای آو قا هعکن 

 ...«ببًؿؾ

هكؾی ال شای ؼىؾ بكؼاوث و باؾ او قا ال لهیى بلًؿ کكؾ و ؾق کىه ... آو ٌب ٘ىكايی ٌؿیؿ ولیؿ
 19...٘یء واهغ ؾق قووحای ظائل ايؿاؼث

 *   *   *

هایظهىسفحؾاءوبیماسیدسباسهـصلیاللهعلیهوعلنـپیاهبشعخى
ٌىؾ هگك آيکه به  كعٍا ؾق هیاو هىهی به ٘ىق ػلًی ظاهك يمی»: ككهایؿ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

 .«ٌىيؿ که ؾق هیاو پیٍیًیاو آياو وابوه يؿاٌحه اوث هایی هبحال هی ايىاع ٘اػىو و بیماقی

بًؿ و باقی شًىی هن اکًىو ؾق شىاهؼی که جىشهی به ؾیى و اؼالم يؿاقيؿ بىیاق هًحٍك  كعٍاء و بی
 .اوث، جا شایی که ؾیگك وكی يیىث و بلکه ػلًی و آٌکاق اوث

ی ػلًی ٌؿو كعٍاء هعون گكؾیؿ و ؾچاق ایى  ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایًصا اوث که وؽى پیاهبك 
. ها ٌیىع پیؿا کكؾ که پیً ال آو ًٌاؼحه ٌؿه يبىؾ ؾق هیاو آو های شؿیؿی بیماقی... وػیؿ ٌؿيؿ

 .ها ؼال جًاولی، وىلاک، ویللیه، و ؾیگك بیماقی های هايًؿ ایؿل، جب بیماقی

ًٌاؼحه  ۱۹۸۳ؾق وال ( H I V)کٍق ٌؿ و ویكون هىبب آو  ۱۹۸۱بكای هرال بیماقی ایؿل ؾق وال 
و ... های ؾیگك همیًٙىق بیماقی. آو ًٌاؼحه يٍؿه بىؾها بىؾ و پیً ال  ٌؿ که يىػی شؿیؿ ال ویكون

 .گىیؿ قاوث گلث آيکه ال قوی هىا وؽى يمی

 *   *   *
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اصلؾکشکؾیدسیاییبهعىیقبشؿـصلیاللهعلیهوعلنـعخىگفتىوی
لؾ ایٍاو ؿفا قكث و گاه و هی ـ قٔی الله ػًها ـٌاو، ظكام بًث هلعاو  به يمؾ ػمه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

بىیاق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال هالهات پیاهبك  ـ قٔی الله ػًه ـهمىك وی ػباؾة بى ِاهث ... ؼىقؾ هی
 ...ؼىٌعال هی ٌىؾ

ی ام هلعاو  وپه ؾق ؼايه. ههماو آياو بىؾ و يمؾ آياو ؿفا ؼىقؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی پیاهبك ؼؿا 
 .ؼًؿیؿ ال ؼىاب بیؿاق ٌؿ یوپه ؾق ظالی که م... ايؿکی ؼىابیؿ

 .قا پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی قوىل الله  ام هلعاو وبب ؼًؿه

به هى يٍاو ؾاؾيؿ که همايًؿ [ ؾق ؼىاب]گكوهی ال اهث هكا »: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 
 ...«ها بىؾيؿ پاؾٌاهايی بك جؽث ؼىؾ بكای شهاؾ ؾق قاه ؼؿا وىاق بك کٍحی

ال ! ای پیاهبك ؼؿا: ؟ ام هلعاو هٍحام ٌؿ که او يیم ال آياو باٌؿ، په گلث!پاؾٌاهايی بك جؽث ؼىؾ
. ی آياو باٌؿ يیم ؾػا کكؾ که وی ال لهكه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . الله بؽىاه هكا يیم ال آياو بگكؾايؿ

 .ٌؿ ؼًؿیؿ ال ؼىاب بیؿاق کمی بؼؿ ؾوباقه ؾق ظالی که هی. وپه ؼىابیؿ

 چه باػد ٌؿ بؽًؿیؿ ای پیاهبك ؼؿا؟: ام هلعاو گلث

گكوهی ال اهث هى قا به هى يٍاو ؾاؾيؿ که ؾق ظال شهاؾ ؾق قاه »: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 
 .«...ؼؿا بىؾيؿ

 !ؾػا کى که هى ال هن ال آياو باٌن! ای پیاهبك ؼؿا: ام هلعاو گلث

 .«ؼىاهی بىؾ[ وآيا]جى ال پیٍاهًگاو »: ككهىؾ

ی قاٌِؿ په ال او يیم یکی په ال  ؾقگفٌث و چهاق ؼلیله ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها گفٌث و پیاهبك  وال
 ـ قٔی الله ػًها ـام هلعاو  ـ قٔی الله ػًه ـوپه ؾق ؾوقاو هؼاویة ... ؾیگكی به هؿقت قویؿيؿ و ؾقگفٌحًؿ

 20...پیاؾه ٌؿ ال هكکب ؼىؾ اكحاؾ و ؾقگفٌث وىاق بك کٍحی ٌؿ و همیى که ال کٍحی[ ؾق قاه شهاؾ]
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 *   *   *

ٌک ال وىی  بىؾيؿ که بی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهای او  هایی که بیاو ٌؿ يؽىحیى يىع ال هؼصمه يمىيه
ؾايؿ، چًايکه ؼىؾ  ؾايین، ؿیب قا جًها الله هی قویؿ، لیكا همايٙىق که هی ؼؿاويؿ هحؼال به ایٍاو هی

 :ككهایؿ هی

 21چۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبچ

گاه يمی» شم پیاهبكی که ال او ؼًٍىؾ باٌؿ که ( ۲۶)کًؿ  ؾايای ؿیب اوث و کىی قا بك ؿیب ؼىؾ آ
 .«بكای او ال پیً قو و ال پٍث وكي يگهبايايی هكاق ؼىاهؿ ؾاؾ

 :بكای همیى ؼؿاويؿ هحؼال به پیاهبكي اهك يمىؾ که به هكؾم بگىیؿ ؾايای ؿیب يیىث

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ

 22چٹٹٹٹڤڤڤڤڦ

ؾايىحن هٙؼا  بگى شم آيچه الله بؽىاهؿ هى بكای ؼىؾم ِاظب وىؾ و لیايی يیىحن و اگك ؿیب هی»
ای بكای  هى شم بین ؾهًؿه و بٍاقت ؾهًؿه. قویؿ ايؿوؼحن و لیايی به هى يمی ؼیك بیٍحكی هی

 .«آوقيؿ، يیىحن گكوهی که ایماو هی

گاهی پیاهبك ال هىمث بًابكایى بكای هیچ که . های پیاهبكی اووث ال ؿیب یکی ال يٍايه هایی و ایى آ
شایم يیىث اؾػای کٍق ؿیب کًؿ، و بلکه شایم يیىث چًیى کىايی قا جّؿین کًین یا ال آياو 

 .چیمی بپكوین

 *   *   *
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 هعجشات تکىیًی: يىع دوم

ؽقالقمش
 ...ؾیى ؼؿا ككا ؼىايؿ ال هك قاهی کاككاو قا به ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 

جا آيکه یک قول به او . کكؾيؿ و ؾق شىحصىی جىشیه و ػفق بىؾيؿ اها آياو وؽًاو او قا جکفیب هی
 !بكای ها هاه قا به ؾو يین کى: گلحًؿ

 !هاه به ؾو يین ٌؿ... به ؾقگاه پكوقؾگاق ؼىؾ ؾػا کكؾ، و ياگهاو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ؾق هکه هاه قا ؾیؿم که ؾو يین  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیً ال هصكت پیاهبك : گىیؿ هی الله ػًه ــ قٔی ابى هىؼىؾ 
 23.ای ؾیگك بك وىیؿاء هبیه و يیمه ای بك کىه ابی ٌؿه بىؾ؛ يیمه

ها ؿالب ٌؿ و  اها ٌیٙايٍاو بك آو. کاككاو ایى ِعًه قا ؾیؿيؿ و به ٌؿت جعث جاذیك هكاق گككحًؿ
 .اؾویی اوث که ٌما قا با آو اكىىو کكؾه اوثایى يیم ز: گلحًؿ

هًحظك هىاككايی که : وپه بكای آيکه ال هىهؼیث وؽحی که ؾق آو هكاق گككحه بىؾيؿ بیكوو بیایًؿ گلحًؿ
ايؿ، هعمؿ قاوث  هایی که بىؾيؿ يیم چًیى چیمی ؾیؿه ها ؾق وكلهیى ؾق قاه هىحًؿ بمايیؿ؛ اگك آو

 .ی هكؾم قا شاؾو کًؿ جىايؿ همه بىؾه اوث، لیكا او يمیايؿ، ایى شاؾو  گلحه، و اگك يؿیؿه

آیا هاه قا ؾق ظالی که ؾو يین بىؾ : همیى که يؽىحیى هىاككاو به هکه قویؿيؿ، هكیً ال آياو پكویؿيؿ
 ؾیؿیؿ؟

 .آقی؛ ؾق كالو ٌب: گلحًؿ

 .ی هىاككاو ال قاه قویؿيؿ و همه هماو پاوػ قا ؾاؾيؿ وپه بویه

ی هكؾم قا شاؾو  او همه: و هؼصمه قا جکفیب يمىؾيؿ و جکبك وقلیؿيؿ و گلحًؿاها هكیٍیاو بال هن ای
 !کكؾه اوث
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 :ؼؿاويؿ هحؼال ؼبك ایى هؼصمه قا ؾق کحاب ؼىؾ آوقؾه و ككهىؾه اوث

ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺چ

﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ٱٻٻٻٻڭڭڭڭۇۇۆ

 24چپپپ

 يؿیگى هی وگكؾايًؿ  ی هیقو يًؿیببی ا يٍايه هكگاه و( ۱)هیاهث يمؾیک ٌؿ و هاه ال هن ٌکاكث »
 قای اقک هك[ یل] و قؾيؿک ؾيبال قا يیؼىی هىوها و لؾيؿ ؾوث بیـکت به و( ۲) اوث میؾای وعك

( ۴) ؾیقن ٌاویا به اوث[ ككک ال] ايمشاقی  یهها آو ؾق آيچه اؼباق ال هٙؼا و( ۳) اوثی هكاق[ آؼك]
 یؾاع هی کقول. گكؾاوبی قو آياو ال په( ۵) قؾکهٍؿاقها وىؾ و یول[ و بىؾیظن ا]هث بالـه کض
 چىو ايؿ هٍحه ككو قا ؼىؾ ؾگاویؾ هی کظال ؾق( ۶)يؿک یم ؾػىتک ؾهٍحًای اهكی وى به[ ظن]

 .«يؿیآ یم بك[ ؼىؾی ] گىقها ال يؿهکپكای ها هلػ

 *   *   *

کًذآعماواصاواطاعتهی
ؾق شهاو ـ به اـو ؼؿاويؿ ـ ایى بىؾ که به آوماو اٌاقه کكؾ و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال ؾیگك جاذیكات پیاهبك 

 .آوماو باقیؿ

ها ؼٍک  هؿجی باقيؿگی کن ٌؿ و لهیى ؼٍکیؿ و کٍث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق ؾوقاو پیاهبكی ایٍاو 
 ...ٌؿ

ی شمؼه بىؾ که هكؾی  بك قوی هًبك ؼىؾ ؾق ظال ایكاؾ ؼٙبه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق همیى ؾوقاو، پیاهبك 
ی  آهؿ و هًحظك يمايؿ ؼٙبه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـواقؾ هىصؿ ٌؿ و ؾق هماو ظال به وىی قوىل ؼؿا 

                                                           
.  ۷-۱ :همك  -24
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ها  اهىال يابىؾ ٌؿ و قاه! ای پیاهبك ؼؿا: ی او با ِؿای بلًؿ گلث ایٍاو به پایاو قوؿ بلکه هیاو ؼٙبه
 !لله بؽىاه به ؾاؾ ها بكوؿال ا... بىحه ٌؿ

گىولًؿايً جلق ... ككليؿاو ؼىؾ قا ؾق ظال گكوًگی ؾیؿه بىؾ... گلث آو هكؾ ال وىل ؾل وؽى هی
 ...ٌؿه بىؾيؿ و لهیًً ؼٍک و اهىالً يابىؾ ٌؿه بىؾ

کكؾ؛ بكای همیى بؿوو جاؼیك  ها و هٍکالت یاقاو ؼىؾ ليؿگی هی با ؿن ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 
ؼؿایا به ها »: هاو هًگام ؾوحايً قا به آوماو بلًؿ کكؾ و به ؾقگاه الله ؾػا و جٕكع کكؾ و ككهىؾه

 .«ؼؿاويؿا به ها باقاو ػٙا کى... ؼؿاويؿا به ها باقاو ػٙا کى... باقاو ػٙا کى

ؾق ظال ؾػا  وولن ـ ـ ِلی الله ػلیههًگاهی که ؾیؿ پیاهبك ... آو قول ؾق هیاو يمالگماقاو بىؾ ـ قٔی الله ػًه ـايه 
 :گىیؿ ايه هی... اوث يگاهی به آوماو کكؾ

هیاو ها و کىه ولغ هیچ . آوماو هايًؿ ٌیٍه ِاف بىؾ. به ؼؿا وىگًؿ ؾق آوماو ظحی جکه ابكی يبىؾ
هىن به آيکه شاين به ؾوث اووث، هًىل ؾوحايً قا پاییى يیاوقؾه بىؾ که ابكهایی به . ای يبىؾ ؼايه

ال هًبك پاییى يیاهؿه بىؾ که ؾیؿم  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو هًىل پیاهبك ! ی ها هصىم آوقؾيؿها به وى هايًؿ کىه
 !چکؿ هٙكات باقاو ال هعاوى ایٍاو هی

 ...باقاو به هؿت هلث قول پی ؾق پی باقیؿ جا شایی که لهیى ویك ٌؿ و چاقپایاو ویكاب

ؼىؾ بكای ؼٙبه به پا ؼاوث که ياگهاو هماو هكؾ،  بك هًبك هباقک ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی بؼؿ پیاهبك  شمؼه
 :قكث و ؾق بكابك او ایىحاؾ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال هماو ؾق واقؾ ٌؿ و به يمؾ قوىل ؼؿا 

 ...ال الله بؽىاه باقاو قا هحىهق کًؿ... ها بىحه ٌؿ اهىالماو يابىؾ ٌؿ و قاه... ای پیاهبك ؼؿا

ؼؿاويؿا بك ؾوق و بك ها، يه بك ها، »: ؾوحايً قا به آوماو بلًؿ کكؾ و ككهىؾ ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنپیاهبك 
وپه با ؾوحاو ؼىؾ به ابكها ؾق آوماو « ها و قویٍگاه ؾقؼحاو ها و ؾل ؾقه ها و کىه ؼؿاويؿا بك جپه

 .اٌاقه کكؾ

گك آيکه ابكهای پكاکًؿه با ؾوحايً به هیچ هىمحی اٌاقه يکكؾ م ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك : گىیؿ ايه هی
 .ها آو قا ككا گككحه بىؾ ای ٌؿ که آب ٌؿ جا شایی که هؿیًه هايًؿ شمیكه
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ؾاؾ، و  آهؿ هگك آيکه ؼبك ال باقاو و بكکث هی ها آب قواو بىؾ و کىی ال ؾوق و بك يمی جا یک هاه ؾق ؾقه
 25.«ا بك ا٘كاف ها يه بك هاؼؿاويؿ»: بىؾ که ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى ال بكکث ؾػای پیاهبك 

بك ابكها ؾق واهغ هؿقجی اوث که ؼؿاويؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق ایى ٌکی يیىث که جاذیك قوىل ؼؿا 
 .ی الله بىؾه اوث هحؼال ؾق اؼحیاق پیاهبكي هكاق ؾاؾه بىؾ، و هك گىيه جّكف وی به اـو و اقاؾه

ؾاؾ و هكؾگاو قا به اـو  هبحالی به پیىی قا ػالز هیچًايکه ػیىی ـ ػلیه الىالم ـ کىق هاؾقلاؾ و 
ؼىاوث، هیچ بٍكی قا ـ پیاهبك یا ؿیك پیاهبك ـ بكای  و اگك ؼؿاويؿ هحؼال يمی. کكؾ ؼؿاويؿ ليؿه هی

ؾايؿ چًیى  ؾاؾ، اها او ـ ػموشل ـ بك اوان ظکمحی که ؼىؾ هی ايصام چًیى کاقهایی هؿقت يمی
 .ؾهؿ هؿقجی قا ؾق اؼحیاق آياو هكاق هی

 *   *   *

  

                                                           
. بؽاقی و هىلنبه قوایث  -25
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 تصزف وی بز حیىايات: يىع سىم

داعتاوؽتشسمکشده
ی قاه به باؽ یکی ال  ؾق هیايه. گٍث همكاه با یاقايً ال ولكی بال هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

 .ايّاق که ال بًی يصاق بىؾ، قویؿيؿ

ؾق ایى باؽ ... ای پیاهبك ؼؿا: ه او گلحًؿب... ؼىاوث واقؾ باؽ ٌىؾ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 
 ...کًؿ به هك که که واقؾ ٌىؾ ظمله هی... ٌحكی وظٍی هىث

 ...آو قا ِؿا لؾ... ی باؽ ایىحاؾه اوث ٌحك قا ؾیؿ که ؾق گىٌه... واقؾ باؽ ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌحك به آقاهی به وىی ایٍاو آهؿ و ؾهايً قا بك لهیى گفاٌث و ؾق بكابك پیاهبك ؼؿا 
 .لايى لؾ

 .وپه آو قا بىث و جعىیل ِاظبً ؾاؾ. «اكىاقي قا بیاوقیؿ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ی  ؾايؿ هى ككوحاؾه هگك آيکه هی چیمی هیاو آوماو و لهیى يیىث»: وپه قو به هكؾم کكؾ و ككهىؾ
 26.«الله هىحن، هگك گًاهکاقاو شى و ايه

 *   *   *

...امهبعذ
 .های ؾیگك ههاشكت کكؾيؿ هًگاهی که هكیٍیاو بك هىهًاو هکه كٍاق آوقؾيؿ، آياو به وكلهیى

ػاهك . اقز ٌؿػمم هصكت يمىؾ و ٌبايه به همكاه ابىبکك ال هکه غ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك ؼؿا 
 .ی ابىبکك يیم همكاه آياو بىؾ و ػبؿالله بى اقیوٗ لیری قاهًمایٍاو بىؾ ی آلاؾ ٌؿه ابى كهیكه، بكؾه

هكؾم يیم بكای به ؾوث آوقؾو شایمه . هكیٍیاو بكای کىی که آياو قا پیؿا کًؿ شایمه جؼییى کكؾه بىؾيؿ
 .گٍحًؿ ؾق شىحصىی آياو همه شا قا هی

                                                           
. «ها ٔؼق هىث قشال آو ذوه هىحًؿ و ؾق بكؼی ال آو»: گىیؿ هیرمی هی. به قوایث اظمؿ و ؾاقهی -26
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ام . گفٌحًؿ ی ليی به يام ام هؼبؿ ؼماػی هی ال کًاق ؼیمه... ها جمام ٌؿ ی آو هی قاه، جىي ؾق هیايه
ؾاؾ و اگك  يٍىث و چه بىا به هىاككاو آب هی ی ؼىؾ هی هؼبؿ ليی ٌصاع بىؾ که ؾق بیكوو ؼیمه

 .کكؾ ؿفایی ؾاٌث ال آياو ؾقیؾ يمی

ال او پكویؿيؿ که آیا گىٌث یا ٌیكی  و همكاهايً او قا ؾیؿيؿ، ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
 يؿاقؾ که ال او بؽكيؿ؟

اگك چیمی ؾاٌحن ال ٌما : بكای همیى ال آياو هؼفقت ؼىاوث و گلث. اها يمؾ ام هؼبؿ چیمی يبىؾ
 .کكؾم ؾقیؾ يمی

ايؿ و شايىاقايٍاو  به ا٘كاف يگاهی ايؿاؼث و ؾیؿ آياو ؾچاق ؼٍکىالی ٌؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .ايؿ الؿك و ٔؼیق ٌؿه

ی ام  ی کهًه ی ؼیمه ياگهاو ؾق گىٌه... کكؾ و یاقايً قا اـیث هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـگكوًگی، پیاهبك 
 ... هؼبؿ گىولًؿی الؿك ؾیؿ

 «ایى گىولًؿ چیىث ای ام هؼبؿ؟»: ككهىؾ

 .وؾگىولًؿی اوث که به وبب ياجىايی يحىايىحه همكاه ؾیگك گىولًؿاو به چكا بك: گلث

 «ؾهی آو قا بؿوٌن؟ اشاله هی»: ككهىؾ

 !اگك ٌیكی ؾاقؾ آو قا بؿوي: گلث

ؾوحی بك گىولًؿ کٍیؿ و يام الله قا یاؾ کكؾ و وپه پىحاو گىولًؿ قا هىط  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ...کكؾ و بال يام الله قا بكؾ و ظككی بمقگ ؼىاوث

ٌیك آو قا ؾق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك ... ياگهاو پىحاو گىولًؿ وقم کكؾ و پاهایً ال هن ؾوق ٌؿ
 .ظكف ؾوٌیؿ، به ٘ىقی که ظكف پك ٌؿ
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ال آو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه ؼىؾي . يىٌیؿيؿ و ویك ٌؿيؿ... وپه به ام هؼبؿ و یاقايً ال آو ٌیك ؾاؾ
وپه آو ظكف قا بكای ام هؼبؿ گفاٌث و ؼىؾ همكاه . ا ؾوٌیؿ و ظكف قا پك کكؾباق ؾیگك آو ق. يىٌیؿ

 .یاقايً ال آيصا قكث

يه ؿفایی همكاه ... ٘ىلی يکٍیؿ که همىك ام هؼبؿ همكاه با گىولًؿ الؿك و ٔؼیلٍاو ال قاه قویؿ
یك ال کصا ایى ي: همیى که ٌیك قا ؾیؿ به ٌگلث آهؿ و گلث... ؾاٌث و يه چكاگاهی پیؿا کكؾه بىؾ

 ؟!آهؿه ای ام هؼبؿ؟ گىولًؿهاو که ٌیك يؿاقؾ

 ...به ؼؿا وىگًؿ هكؾی هباقک ال ایًصا گفٌث و چًیى و چًاو ٌؿ... يه: گلث

کًن ایى هماو هكیٍی  به ؼؿا هىن گماو هی. او قا بكاین جىِیق کى: ابىهؼبؿ جؼصب کكؾ و گلث
 ...باٌؿ

يه ٌکمً بمقگ بىؾ و يه ...اؼالم، لیبا قو ای قوٌى، ؼىي هكؾی ؾیؿم با چهكه: ام هؼبؿ گلث
... اي بىیاق ولیؿ بىؾ ویاهی چٍمايً بىیاق ویاه و ولیؿی... چهكه لیبا و ؼىي... وكي کىچک

هایً پك پٍث بىؾ و گىیا ؾق چٍمايً وكهه  هىی ابكو و هژه... ِؿایً بىیاق شؿی و هعکن
هكگاه واکث ... هعاوًً پكپٍث بىؾ... يؿبلًؿ هاهث بىؾ و ابكوهایً به هن قویؿه و گكؾو بل... بىؾ
گلث وؽًً با اقلي بىؾ و ٌیكیى؛ هیايه بىؾ، يه کن ظكف و يه  ٌؿ باوهاق بىؾ و هكگاه وؽى هی هی

جكیى هكؾم  ال ؾوق با ابهث... قیميؿ پكگىی، که ايگاق کلماجً هكواقیؿهای هًظمی اوث که ككو هی
هؿق بلًؿ که لٌث ايگاٌحه ٌىؾ و يه آيوؿق کىجاه که به هیايه بىؾ، يه آو... بىؾ و ال يمؾیک لیباجكیى

... جك و ال هك ؾو ؼىي هاهث( یؼًی ؾو یاقي)ای بىؾ هیاو ؾو ٌاؼه  ٌاؼه.... چٍن کىچک آیؿ
وپكؾيؿ و هك گاه  گلث به وؽًً گىي هی ؾووحايی ؾاٌث که او قا ؾق بك گككحه بىؾيؿ، اگك وؽى هی

... ٌؿيؿ ؾاٌحًؿ و هكؾم گكؾي شمغ هی یاقايً او قا بمقگ هی ...کكؾيؿ ؾاؾ كىقا اشكا هی ؾوحىقی هی
 ...ٌمكؾ ؼىي بكؼىقؾ بىؾ و کىی قا کىچک يمی

 ...کكؾ ام هؼبؿ همچًاو بمقگحكیى هكؾی قا که ؾيیا به ؼىؾ ؾیؿه بىؾ وِق هی

اگك او . به ؼؿا وىگًؿ ایى همايی اوث که هكیً ؾق پی اووث: ابىهؼبؿ با ًٌیؿو ایى اوِاف گلث
 ...کًن جىاين ؾق ایى قاه جالي هی اي ؼىاهن ٌؿ و جا هی ببیًن ؼىاهاو هن ِعبحیقا 
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 *   *   *

ؽتشیکهؽکایتبهيضدپیاهبشبشد
هكا همكاه ؼىؾ بك  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی پیاهبك ؼؿا : گىیؿ ػبؿالله بى شؼلك ـ قٔی الله ػًهما ـ هی

ـ ِلی الله ػلیه همیى که پیاهبك ؼؿا . ٌحكی ؾق آو باؽ بىؾ. ٌحكي وىاق کكؾ و واقؾ باؽ یکی ال ايّاق ٌؿ

 .قا ؾیؿ اٌک قیؽث وولن ـ

 ...ٌحك ؼاهىي ٌؿ... هایً قا پاک کكؾ به وىی او قكث و اٌک ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ِاظب ایى ٌحك »: يگاهی به ؾوق و بك ؼىؾ ايؿاؼث و ككهىؾ م ــ ِلی الله ػلیه وولوپه قوىل ؼؿا 
 «کیىث؟ ایى ٌحك هال کیىث؟

 .هال هى اوث ای پیاهبك ؼؿا: شىايی ال ايّاقیاو آهؿ و گلث

ی ایى ظیىاو که ؼؿاويؿ جى قا هالک آو واؼحه، ال ؼؿا  آیا ؾقباقه»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 27.«کًی اي هی ؾاقی و ؼىحه ایث کكؾ که او قا گكوًه يگه هیجكوی؟ او به هى ٌک يمی

 *   *   *

...کًذؽتشاوسااجابتهی
ها  اها قولی آو ٌحك بك آو... کٍیؿيؿ ای ال ايّاقیاو ٌحكی ؾاٌحًؿ که با آو آب ال چاه هی ؼايىاؾه

او بك لهیى هايؿ و چىو بكای همیى کاقي. ٌىقیؿ و يحىايىحًؿ ال آو اوحلاؾه کًًؿ و يه بك آو وىاق ٌىيؿ
 .جىايىحًؿ ٌحك ؾیگكی بؽكيؿ كویك بىؾيؿ يمی

کٍیؿین، اها اکًىو  ها ٌحكی ؾاٌحین که بك آو آب هی: آهؿيؿ و گلحًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيمؾ قوىل ؼؿا 
 ...ايؿ ها و ؾقؼحاو جًٍه کٍؿ و کٍث کًؿ و باق يمی ال ها ا٘اػث يمی

 ...«بكؼیمیؿ»: به یاقايً ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 ...به وىی آو ٌحك قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه باؽ قویؿيؿ و پیاهبك ... یاقاو به همكاه ایٍاو به قاه اكحاؾيؿ

                                                           
. به قوایث بیهوی و اظمؿ با وًؿ ِعیط -27
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ای پیاهبك : به او گلحًؿ... آویبی بكوايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـايّاق جكویؿيؿ که آو ٌحك به قوىل ؼؿا 
 ...جكوین به جى لیايی بكوايؿ و هايًؿ وگ هاق اوث و هیاکًى ایى ٌحك هن... ؼؿا

 .و يمؾ ٌحك قكث« لیايی به هى يؽىاهؿ قوايؿ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 !قا ؾیؿ به وىی ایٍاو آهؿ و ؾق بكابكي به وصؿه اكحاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌحك که پیاهبك 

وك ٌحك قا گككث و آو قا که کاهال آقام و هٙیغ بىؾ با ؼىؾ جا کًاق چاه  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك 
 .آوقؾ و پایً قا بىث

بكؾ؛ ها  ایى چاقپا که ػول يؿاقؾ به ٌما وصؿه هی... ای پیاهبك ؼؿا: ِعابه به ٌگلث آهؿيؿ و گلحًؿ
 .که ػاهلین بیً ال او ٌایىحه وصؿه بكؾو بكای ٌمایین

بكای هیچ ايىايی ٌایىحه يیىث که به ايىايی ؾیگك وصؿه بكؾ، و اگك »: ككهىؾ م ــ ِلی الله ػلیه وولپیاهبك 
ؾاؾم که لو به وبب ظن بمقگی که ٌىهك  وصؿه کكؾو ايىايی بكای ايىاو ؾیگك ٌایىحه بىؾ ؾوحىق هی

 28.«به گكؾو او ؾاقؾ به وی وصؿه َبَكؾ

بشؽتشجابشـصلیاللهعلیهوعلنـتاثیشپیاهبش
ِعابی شلیلی بىؾ که پؿق بمقگىاقٌاو ؾق يبكؾ اظؿ به ٌهاؾت قویؿ و  ـ قٔی الله ػًه ـؾالله شابك بى ػب

ػالوه بك ایى هكْ بىیاقی ال وی بك ... ال وی هلث ؾؼحك به شا هايؿ که وكپكوحی شم وی يؿاٌحًؿ
 .ی شابك هايؿ که جاله ؾق آؿال شىايی بىؾ ػهؿه

پؿق بىؾ و ٘لبکاقاو يیم قول و ٌب هكْ ؼىؾ قا ال كکك شابك همیٍه هٍـىل ایى هٍکالت و هكْ 
 .کكؾيؿ او ٘لب هی

                                                           
گاهی یاكحه بىؾ، که ایى يٍايه»: گىیؿ ابىيؼین ؾقباقٔه ایى ظاؾذه و اهرال آو هی -28 قای ای ب یا آيکه پیاهبك ال لباو شايىقاو آ

گاهی یاكحه بىؾ، و ؾق هك  اووث، هايًؿ ولیماو ػلیه الىالم که وؽى پكيؿگاو قا هی ؾايىث؛ یا آيکه ال ٘كین وظی به آو آ
. ای هىشىؾ اوث ِىقت ؾق ایى ظاؾذه هؼصمه و يٍايه
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به وىی هیؿاو شًگ ؾق ظكکث  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمكاه با پیاهبك  ـ قٔی الله ػًه ـشابك « ـات الكهاع»ؾق يبك 
شابك يحىايىحه . ال ٌؿت كوكي ٌحكی که وىاقي بىؾ بىیاق ٔؼیق بىؾ که جىاو ظكکث يؿاٌث. بىؾ
 ...ٌحكی ؾیگك بؽكؾ بىؾ

 .گككحًؿ و او ؾق آؼك کاقواو جًها هايؿه بىؾ هكؾم ال شابك پیٍی هی

کكؾ و ؾق ظالی به شابك قویؿ که ٌحكي به  يیم ؾق آؼك کاقواو ظكکث هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .وؽحی ؾق ظال ظكکث بىؾ و هكؾم همه ال وی شلى لؾه بىؾيؿ

 «چه ٌؿه ای شابك؟»: ككهىؾ ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنپیاهبك 

 .ٌحكم باػد ٌؿه ػوب بیلحن... ای پیاهبك ؼؿا: گلث

 .«آو قا به لهیى بًٍاو»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .شابك ال ٌحك پیاؾه ٌؿ و آو قا به لهیى يٍايؿ

 «...ؾقؼث بکى ػّایث قا به هى بؿه یا بكاین چىبی ال»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك 

به يمؾ ٌحك قكث و با آو چىب  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـشابك ػّایً قا به پیاهبك 
 .ای آقام به ٌحك لؾ ٔكبه

شابك ؼىؾ قا به اكىاق ٌحك ... ياگهاو ٌحك ال شای بكشىث و بىیاق با يٍاٖ ٌكوع به ؾویؿو يمىؾ
 .ٌؿ آویماو کكؾ و وىاق آو

شابك که ٌحكي هايًؿ گفٌحه وكظال و هبكام ٌؿه بىؾ، ؾق ظالی که بىیاق ؼىٌعال بىؾ همكاه پیاهبك 
 ...به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ

چه هىٔىػی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها پیاهبك . ؼىاوث وك وؽى قا با شابك بال کًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ظكف لؾو با او ايحؽاب کكؾ؟قا بكای 

 .شابك ؾق آؿال شىايی بىؾ و كکك و ـکك شىاياو هؼمىال به الؾواز و کاق هٍـىل اوث

 «ای؟ الؾواز کكؾه... ای شابك»: ككهىؾ
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 .آقی: گلث

 «ؾؼحك یا بیىه؟»: ككهىؾ

 .بیىه: گلث

ؾواز کكؾه جؼصب کكؾ و به اي با ليی بیىه ال ال ایًکه کىی ؾق آؿال شىايی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 «کكؾی که با هن ٌىؼی و بالی کًیؿ؟ ٌؿ با ؾؼحكی الؾواز هی چه هی»: ٌىؼی به شابك ككهىؾ

پؿقم ؾق يبكؾ اظؿ کٍحه ٌؿ و هلث ؾؼحك به شای گفاٌث که ... ای پیاهبك ؼؿا: شابك گلث
کًن و ليی  وكپكوحی شم هى يؿاقيؿ، بكای همیى ؼىٌن يیاهؿ با ؾؼحكی هايًؿ ؼىؾٌاو الؾواز

 .ها قا به همىكی گككحن جا بكایٍاو هايًؿ هاؾق باٌؿ بمقگحك ال آو

ؾیؿ که بكای ؼىاهكايً ال ؼىؾي گفٌحه بىؾ، بكای  ؾق بكابك ؼىؾ شىايی قا هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
همیى ؼىاوث ؾلً قا ؼىي کًؿ و چًايکه شىاياو ؾووث ؾاقيؿ با او ٌىؼی کًؿ؛ ؼٙاب به شابك 

 :قهىؾف

جىهق کًین و همىكت ال آهؿيث هٙلغ ٌىؾ و بكایث  29«ِكاق»ٌایؿ وهحی که به هؿیًه بكگٍحین ؾق »
یؼًی ؾقوث اوث که همىكت هبال بیىه بىؾ اها با ایى وشىؾ جاله ػكون . «پٍحی و بالً ككي کًؿ

 ...ٌىؾ و بكایث پٍحی و بالً ؼىاهؿ گفاٌث اوث و با آهؿيث ؼىٌعال هی

به ؼؿا وىگًؿ ای قوىل الله که پٍحی و ! پٍحی؟: كوك ؼىؾ و ؼىاهكايً اكحاؾ و گلث شابك اها به یاؾ
 !بالً يؿاقین

قو به او کكؾ ... ؼىاوث هالی به شابك بؿهؿ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... وپه به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ
 :و ككهىؾ

 .«...ای شابك»

 ...لبیک ای پیاهبك ؼؿا: گلث

                                                           
. شایی ؾق پًس کیلىهحكی هؿیًه -29
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 «ككوٌی؟ قا به هى هیٌحكت »: ككهىؾ

اي بىؾ چه قوؿ به ظال که هىی  ی وكهایه ایى ٌحك وهحی که ٔؼیق بىؾ همه... شابك به كکك ككو قكث
 ...قا قؾ کًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجىايؿ ؾقؼىاوث قوىل ؼؿا  اها ؾیؿ يمی!! و لقيگ هن ٌؿه

 ...هیمث بؿه ای ؼؿا: گلث

 «!یک ؾقهن»: ككهىؾ

 !کًن ای پیاهبك ؼؿا ٔكق هی! یک ؾقهن؟: شابك گلث

 «!ؾو ؾقهن»: ككهىؾ

 ! کًن ٔكق هی! يه: گلث

 !یؼًی یک اوهیه ٘ال... همیًٙىق چايه لؾيؿ جا آيکه به چهل ؾقهن قویؿيؿ

 .گفاقم که ؾق هؿیًه بمايؿ باٌؿ؛ اها ٌكٖ هی: شابك گلث

 .«باٌؿ»: ككهىؾ

قا ال قوی ٌحك بكؾاٌث و بكای يمال به ی ؼىؾ قكث و باقها  همیًکه به هؿیًه قویؿيؿ شابك به ؼايه
 .هىصؿ آهؿ و ٌحك قا کًاق هىصؿ بىث

ای پیاهبك ؼؿا، ایى هن ٌحك : ال هىصؿ بیكوو آهؿ، شابك گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که پیاهبك 
 ...ٌما

 .«هن بؿه به شابك چهل ؾقهن پكؾاؼث کى و بیٍحك»: ؼٙاب به بالل ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .بالل به شابك چهل ؾقهن و اكموو بك آو پكؾاؼث کكؾ

با ایى ... کكؾ يگكیىث و به ظال ؼىؾ كکك هی قكث به آو هی شابك آو هال قا بكؾاٌث و ؾق ظالی که هی
 ...پىل چه کًؿ؟ با آو ٌحكی بؽكؾ یا بكای ؼايه چیمی بؽكؾ؟ یا

 .«ٌحك قا ببك و به شابك بؿه»: ل کكؾ و ككهىؾبه قو به بال ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو پیاهبك 
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ـ ِلی الله ػلیه وولن یؼًی پیاهبك ! شابك ال ؾیؿو بالل و ٌحك جؼصب کكؾ. بالل ٌحك قا با ؼىؾ به يمؾ شابك بكؾ

 هؼاهله قا كىػ يمىؾه؟ ـ

 .ٌحك قا بگیك ای شابك: بالل گلث

 چه ٌؿه؟: شابك گلث

 !به هى ؾوحىق ؾاؾه که ٌحك و هال قا به جى بؿهن ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنپیاهبك : بالل گلث

 !ؼىاهیؿ؟ ٌحك قا يمی: بكگٍث و پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـشابك به يمؾ قوىل ؼؿا 

 «کًی با جى چايه لؾم که ٌحكت قا بكؾاقم؟ كکك هی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

ؼىاوث بؿايؿ شابك چوؿق پىل يیال  بك چايه يمؾ، بلکه هییؼًی ایٍاو بكای ایًکه هیمث قا کن کًؿ با شا
 ...ؾاقؾ

 *   *   *

 :و ؾق پایاو

بك ظیىايات ؾق واهغ به اـو ؼؿاويؿ و جعث اقاؾه و هٍیئث الهی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى کًحكل پیاهبك 
ٌؿ، چًايکه  ؼىاوث اها يمی ال ظیىاو چیمی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآهؿ که پیاهبك  بىؾ، و گكيه پیً هی

بىؾ، اها « َهّىاء»پیً ال كحط هکه، ؾق ولك ػمكه وىاق بك ٌحكي  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـیک باق پیاهبك 
وؼی کكؾ آو قا واؾاق به ظكکث کًؿ، ال شای ؼىؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو ٌحك لايى لؾ و هك چه پیاهبك 

 .جکاو يؽىقؾ

 !هّىاء ياككهايی کكؾ: ا بؼٕی ال هكؾم گلحًؿایًس

يه هّىاء ياككهايی کكؾ و يه ایى اؼالم اووث، اها هماو چیمی که »: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«هکه بال ؾاٌث[ وقوؾ به]قا ال ظكکث بال ؾاٌث، او قا يیم ال ( یؼًی كیل لٍکك ابكهه)كیل 

ی قظن باٌؿ ككا بؽىايًؿ، ؼىاهن  به هك پیمايی که ؾق آو ِلهاهكول اگك هكیً هكا : وپه ككهىؾ
 .«پفیككث
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ـ و هكیٍیاو پیماو هؼكوف به ِلط ظؿیبیه هًؼوؿ ٌؿ و قوىل ؼؿا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه هیاو وی 

 30.به هؿیًه بالگٍث ِلی الله ػلیه وولن ـ

 *   *   *

  

                                                           
. به قوایث بیهوی با وًؿ ِعیط -30
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 ی بیماراودر شفا ـ صلی الله علیه وسلن ـتاثیز : يىع چهارم

هغحهباسکایؾاو
قا هىقؾ اـیث و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىقاكغ، والم بى ابی ظوین یکی ال بمقگاو یهىؾ بىؾ و بىیاق پیاهبك 

 .کكؾ جعكیک هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾاؾ و هٍكکاو هکه قا بكای يبكؾ با پیاهبك  آلاق هكاق هی

 ...کكؾ ؾیکی ؼیبك واهغ بىؾ ليؿگی هیی ؼىؾ که ؾوق ال هؿیًه ؾق يم وی ؾق هلؼه

هكؾايی ال ايّاق قا که ال ؼمقز بىؾيؿ بكای کٍحى ابىقاكغ ككوحاؾ و ػبؿالله بى  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .َػحیک قا اهیك آياو هكاق ؾاؾ

قا ػلیه وی  قوايؿ و هٍكکاو آلاق هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمايٙىق که گلحین ابىقاكغ یهىؾی به قوىل ؼؿا 
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی ؿٙلاو، و همچًیى به هٍكکاو هکه بكای يبكؾ با پیاهبك  ؾاؾ، ال شمله هبیله یاقی هی

 !ٌىم های ٌما قا هحوبل هی ی همیًه هى همه: گلث کكؾ و به آياو هی کمک هالی هی

ایًوؿق هؿقجمًؿ  ٌما که! به وىی هعمؿ هصىم بیاوقیؿ: گلث قكث و هی به يمؾ هٍكکاو هكیً هی
 ایؿ؟ هىحیؿ چٙىق ایى هكؾ قا قها کكؾه

ی هٍكکاو قا او بكای  آوقی اظماب ؾق يبكؾ ؼًؿم ؾاٌث و جوكیبا همه او همچًیى يوً كؼالی ؾق شمغ
 .يبكؾ یکصا کكؾ و به وىی هؿیًه هصىم آوقؾ و آقلوی قیٍه کى کكؾو هىلماياو قا ؾاٌث

 .هایی که با پیاهبك بىحه بىؾيؿ ؼیايث کًًؿ کكؾ جا به پیماو او کىی بىؾ که یهىؾ بًی هكیظه قا جعكیک

 .ایى بىؾ ٌؽّیث ابىقاكغ، و ایى بىؾ بؼٕی ال کاقهایی که او کكؾه بىؾ

ی ابىقاكغ به ككهايؿهی ػبؿالله بى ػحیک جٍکیل ٌؿ، و ػبؿالله بى ػحبة و ػبؿالله  جیمی بكای جّلیه
 .ؼىقٌیؿ ال هؿیًه ؼاقز ٌؿيؿ بى ُايیه او قا همكاهی کكؾيؿ و پیً ال ؿكوب

 .ؾژی بىیاق هىحعکن. ی ؼىؾ که ؾق ظصال، ؾق يمؾیکی ؼیبك واهغ بىؾ، واکى بىؾ ابىقاكغ ؾق هلؼه
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ٌؿيؿ، وپه  ٌؿ و کٍاوقلاو و ؾاهؿاقاو ال آو ؼاقز هی ایى هلؼه ؾقی ؾاٌث که هًگام ِبط بال هی
 .ٌىيؿ ٌؿ جا واقؾ ٌؿ و ؾوباقه هًگام ؿكوب ؼىقٌیؿ بال هی هلل هی

گىین،  قوم و با ؾقباو به يكهی وؽى هی وك شایحاو بمايیؿ؛ هى هی: ػبؿالله بى ػحیک به یاقايً گلث
 .ٌایؿ بحىاين واقؾ ٌىم

ٌؿيؿ بىؾ و همه قا  ی هلؼه قكث، اها ؾقباو به ٌؿت هكاهب اككاؾی که واقؾ هی ػبؿالله بى وىی ؾقواله
 .کكؾ پاییؿ و ًٌاوایی هی به ؼىبی هی

 ...ؾقواله قا ؾق يظك ؾاٌث و هًحظك ككِث بىؾػبؿالله 

ایًصا بىؾ که جؼؿاؾی ال . هًگام ؿكوب هكؾم با ظیىايات ؼىؾ به وىی هلؼه آهؿيؿ جا واقؾ آو ٌىيؿ
یهىؾیاو که االؽ ؼىؾ قا گن کكؾه بىؾيؿ هٍؼل به ؾوث ال هلؼه بیكوو آهؿيؿ، و ایى بؼؿ ال ؿكوب 

 .ؼىقٌیؿ بىؾ

ال جكن آيکه ًٌاؼحه ٌىؾ وك ؼىؾ قا پىٌايؿ و ٘ىقی وايمىؾ که ؾق ظال  ػبؿالله که يمؾیک هلؼه بىؾ
 .هٕای ظاشث اوث

ؼىاهؿ واقؾ  هك که هی: یهىؾیاو االؽ ؼىؾ قا پیؿا کكؾيؿ و به ٘كف هلؼه بالگٍحًؿ، وپه ؾقباو يؿا لؾ
 ؼىاهی اگك هی: وپه ؼٙاب به ػبؿالله که گماو کكؾه بىؾ ال ؼىؾٌاو اوث گلث. ٌىؾ، واقؾ ٌىؾ

 !ؼىاهن ؾق قا ببًؿم واقؾ ٌىی، واقؾ ٌى که هی

ػبؿالله يیم بكؼاوث و واقؾ هلؼه ٌؿ، وپه هکاو قا واقوی کكؾ جا شایی بكای پًهاو ٌؿو ؼىؾ بیابؿ؛ 
 .ای ؾق کًاق ؾق ؾژ یاكث و همايصا پًهاو ٌؿ ٘ىیله

 ...ؾگفاق های هلؼه قا کصا هی وهحی هكؾم واقؾ ٌؿيؿ ػبؿالله يگاه کكؾ که ؾقباو کلیؿ

ػبؿالله کمی ؾق کمیًگاه ؼىؾ يٍىث، جا هكؾم به ؼىاب قكحًؿ و ... ؾقباو کلیؿها قا پًهاو کكؾ
وپه ال شای ؼىؾ بكؼاوث و کلیؿها قا بكؾاٌث و هلل قا بال کكؾ و ؾق قا . ها قا ؼاهىي کكؾيؿ چكاؽ

 .کمی بال گفاٌث



 73   بكؼیم
 

. ی ابىقاكغ قویؿ هكؾم بىث، جا به ؼايهها ؾق قا بك قوی  ػبؿالله ال بیكوو ؼايه... آو ٌب ههحاب بىؾ
ػبؿالله ِؿای ابىقاكغ . ٌؿ واقؾ آو ٌؿ ی او ؾق شای بلًؿی واهغ بىؾ که شم با پله یا يكؾباو يمی ؼايه

 .قا ًٌیؿ که با جؼؿاؾی ال یاقاو ؼىؾ به ٌب يٍیًی يٍىحه بىؾ و ؾق ظال ٘كض قیمی و يیكيگ بىؾيؿ

 ...بیًؿػبؿالله ؾق شایی يٍىث که کىی او قا و

های  ابىقاكغ بیٍحك ٌب قا با ؾووحايً به ٌب يٍیًی پكؾاؼث، وپه ال يمؾ او بیكوو آهؿيؿ و به ؼايه
 ...ؼىؾ قكحًؿ

ی او باال قكث و به آقاهی ؾقها قا  همیى که ػبؿالله ؾیؿ ؾووحاو ابىقاكغ ال يمؾ او بیكوو ٌؿيؿ، به ؼايه
بىث جا اگك يگهباياو هحىشه ظٕىق او ٌؿيؿ  گٍىؾ ال ؾاؼل هی یکی یکی گٍىؾ و هك ؾقی قا که هی

 ...جا ایًکه به اجام ابىقاكغ قویؿ... يحىايًؿ ؼىؾ قا كىقی به او بكوايًؿ

... ها ؼاهىي اجام جاقیک بىؾ، و چكاؽ... همیًکه به ؾق اجام ابىقاكغ قویؿ آو قا گٍىؾ و واقؾ ٌؿ
جىايىث  ؾاٌث، بًابكایى چٙىق هی گىیًؿ ـ چٍماو کن وىیی ػبؿالله بى ػحیک ـ چًايکه هىقؼاو هی

 ...په ابىقاكغ قا ِؿا لؾ! ابىقاكغ قا پیؿا کًؿ؟ چٍمايی ٔؼیق و اجاهی جاقیک

 کیىث؟: ابىقاكغ ال شای بكشىث و گلث

 .ای به او واقؾ واؼث ػبؿالله هن ال ككِث اوحلاؾه کكؾ و به وىی ِؿا قكث و با ٌمٍیك ٔكبه

ػبؿالله به ... ابىقاكغ ككیاؾی کٍیؿ...  به هؿف يؽىقؾه بىؾابىقاكغ وظٍث لؾه ٌؿ، اها ٌمٍیك کاهال
 !هًىل يمكؾه بىؾ... ی ابىقاكغ قا ًٌیؿ وكػث ال اجام بیكوو قكث اها همیى که به ؾق قویؿ ِؿای ياله

چه ٌؿه ای : ؾوباقه بالگٍث و ايگاق یکی ال يگهباياو باٌؿ ِؿای ؼىؾ قا کمی جـییك ؾاؾ و گلث
 اباقاكغ؟

 !هكؾی ؾق اجام بىؾ و هكا با ٌمٍیك لؾ: ِؿایی ياالو گلثابىقاكغ با 

 ...ای هعکن به او واقؾ واؼث، اها بال هن او قا يکٍث ػبؿالله به وىی او قكث و ٔكبه
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ٌؿ و يگهباياو بیؿاق  کن کن وك و ِؿای هكؾم بلًؿ هی... ػبؿالله به وكػث به وىی ؾق قكث
 ...يالیؿ ابىقاكغ اها همچًاو هی... ٌؿيؿ هی

چه : ػبؿالله بكای آيکه کاقي قا جمام کًؿ ؾوباقه به اجام بالگٍث و ِؿای ؼىؾ قا جـییك ؾاؾ و گلث
ٌؿه ای اباقاكغ؟ و به وىی او قكث و ٌمٍیك قا ؾق ٌکمً يهاؾ و بك آو جکیه لؾ به ٘ىقی که ال پٍث 

 ...او بیكوو آهؿ

 .قي جمام ٌؿههای کمكي قا ًٌیؿم و ؾايىحن کا ِؿای اوحؽىاو: گىیؿ ػبؿالله هی

يگهباياو هحىشه ٌؿه بىؾيؿ و ِؿای های و هىی هكؾم بلًؿ ٌؿه ... وپه ؾق جاقیکی به وىی ؾق قكث
به پله قویؿ و به وكػث ال آو ... ؾق قا یاكث و به وكػث بیكوو قكث و ؾقها قا یکی یکی گٍىؾ... بىؾ

و به لهیى اكحاؾ و وام پایً  ها جمام ٌؿه و ال باال به پاییى پكیؿ گماو کكؾ که پله... پاییى آهؿ
ی ؼىؾ قا بكؾاٌث و پای ؼىؾ قا بىث و با یک پا لًگاو لًگاو به وىی ؾق هلؼه  ٌکىث، په ػماهه
 .قكث ال آو بیكوو آهؿ

بٍاقت  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبكویؿ و به پیاهبك : به آياو گلث. به يمؾ یاقاو ؼىؾ که هًحظك او بىؾيؿ قویؿ
 .هاين جا ؼبك هكگً قا بًٍىم هی ؾهیؿ، اها ؼىؾم ایًصا

ی بلًؿی  هكؾ هكؾی ِبط هًگام بك باالی ؼايه ؾق شاهلیث چًیى قون بىؾ که هكگاه هكؾ ٌكیلی هی
ؼىاوث با  ػبؿالله هی. وكوؾ ؾاؾ و اٌؼاقی ؾق قذای وی هی ایىحاؾ و ؼبك هكگً قا به هكؾم هی هی

 .ًٌیؿو ؼبك هكگً کاهال هٙمئى ٌىؾ که او هكؾه اوث

 .و ػبؿالله قكحًؿ و هكکبی قا يمؾ او باهی گفاٌحًؿیاقا

ؾقگفٌث ابىقاكغ، جاشك اهل ظصال قا به ٌما ... ای هكؾم: هًگام ِبط ككؾی باالی ؾیىاق قكث و گلث
 ...کًن اػالم هی

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػبؿالله ؼىٌعال ٌؿ و ؾق پی ؾووحاو ؼىؾ به قاه اكحاؾ و پیً ال آيکه به قوىل ؼؿا 
 .بكوًؿ به آياو قویؿ
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ؼؿاويؿ ! جمام ٌؿ! جمام ٌؿ: آهؿ با ِؿای بلًؿ ككیاؾ لؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که به يمؾ پیاهبك ؼؿا 
 !ابىقاكغ قا کٍث

: پای او قا ؾیؿ ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که پیاهبك ؼؿا . لؾ پای ػبؿالله ٌکىحه بىؾ و لًگ هی
 ...«پایث قا ؾقال کى»

هكؾم ایى ِعًه قا ... بك آو ؾوث کٍیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػبؿالله پای ؼىؾ قا ؾقال کكؾ و پیاهبك 
 .هًىل چیمی يگفٌحه بىؾ که ػبؿالله بؿوو هیچ ؾقؾی بك ؾو پای ؼىؾ ایىحاؾ... ؾیؿيؿ هی

 31...بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهای يبىت ایٍاو  ایى يیم یکی ال يٍايه

 *   *   *

ؽنابىقتادهچ
ؾق يبكؾ اظؿ جیكی به وىی ابىهحاؾه ايؿاؼحه ٌؿ که به چٍن او ؼىقؾ، به ٘ىقی که ال کاوه بیكوو آهؿ و 

ـ ِلی الله ػلیه هكا به قوىل ؼؿا : ِعابه ؼىاوحًؿ آو قا هٙغ کًًؿ اها گلث... بك ِىقت او آویماو ٌؿ

 .يٍاو ؾهیؿ وولن ـ

ال آو . ایىحاؾ، آو قا با ؾوحاو هباقک گككث و وك شایً گفاٌث ولن ــ ِلی الله ػلیه ووهحی ؾق بكابك پیاهبك 
 32!ؾايىث کؿام چٍمً هىقؾ اِابث هكاق گككحه بىؾ ؾیؿ يمی به بؼؿ هك که او قا هی

 *   *   *

(سضیاللهعًه)ؽفایچؾماوعلی
های آو قا به هعاِكه ؾق  همكاه با یاقاو ؼىؾ به وىی ؼیبك قكحًؿ و هلؼه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 

 .هعاِكه هؿت لیاؾی به ٘ىل ايصاهیؿ و يحىايىحًؿ ؾژهای ؼیبك قا بگٍایًؿ. آوقؾيؿ

                                                           
 .به قوایث بؽاقی ال بكاء بى ػالب -31
. به قوایث ظاکن و ؾیگكاو ال چًؿ ٘كین -32



76 
 

 بكؼیم

ؾهن  ككؾا پكچن قا به ؾوث هكؾی هی»: ؼٙاب به یاقايً ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجا ایًکه پیاهبك ؼؿا 
او الله و پیاهبكي قا ؾووث ؾاقؾ، و الله و پیاهبكي يیم . ا به ؾوحاو او هكاق ؼىاهؿ ؾاؾکه ؼؿاويؿ كحط ق
 .«او قا ؾووث ؾاقيؿ

کكؾيؿ که چًیى ٌككی به که ؼىاهؿ قویؿ؟ و همه آقلو ؾاٌحًؿ  ی ٌب قا به ایى كکك هی هكؾم همه
 .پكچن قا به آياو بؿهؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .قكحًؿ و همه اهیؿواق بىؾيؿ پكچن به آياو ؾاؾه ٌىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـه يمؾ پیاهبك هًگام ِبط هكؾم ب

 «٘الب کصاوث؟ ػلی بى ابی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك ؼؿا 

 ...کكؾ ای پیاهبك ؼؿا چٍمايً ؾقؾ هی: گلحًؿ

که به يمؾ ػلی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ پیاهبك. ؾیؿ ػلی ؾچاق چٍن ؾقؾ ٌؿیؿ بىؾ به ٘ىقی که چیمی يمی
 .ٌىؾ ككوحاؾ و او قا آوقؾيؿ ؾق ظالی که جىوٗ که ؾیگكی قاهًمایی هی

چٍماو ػلی قا بال کكؾ و ؾق آو آب ؾهاو ايؿاؼث و بكایً ؾػا کكؾ و چٍماو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 !یچ هٍکلی يؿاٌثؾق ؾم ٌلا یاكث، گىیی که پیً ال آو ه ـ قٔی الله ػًه ـػلی 

 .ؾاؾ ـ قٔی الله ػًه ـپكچن قا به ؾوحاو ػلی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك 

 آیا با آياو بكای ایى بصًگن که هايًؿ ها باًٌؿ؟... ای پیاهبك ؼؿا: گلث ـ قٔی الله ػًه ـػلی 

الله که بك آياو بكو جا به هیؿاو يبكؾٌاو بكوی وپه آياو قا به اوالم ؾػىت کى و ال ظن »: ككهىؾ
گاهٍاو وال که به الله وىگًؿ ایًکه الله به واوٙه ی جى یک يلك قا هؿایث کًؿ بكایث  واشب اوث آ

 33.«بهحك ال ٌحكاو وكغ اوث

 *   *   *

  

                                                           
. به قوایث هىلن -33
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 بز درختاو ـ صلی الله علیه وسلن ـتاثیز ایشاو : يىع پًجن

یدسختدلذاسیدادوبهتًه
. کكؾيؿ های ؾقؼث ؼكها و وًگ و گل اوحلاؾه هی های ؼىؾ ال جًه ؾق گفٌحه هكؾم بكای واؼحى ؼايه

های ؾقؼث ؼكها به ػًىاو وحىو، و وولی ال بكگ  يیم ػباقت بىؾ ال جًه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهىصؿ پیاهبك 
 .ؾقؼحاو ؼكها

ٌؿ به  گلث و هكگاه ؼىحه هی قولهای شمؼه ایىحاؾه بكای هكؾم ؼٙبه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 
 .ؾاؾ ی ؾقؼث ؼكهایی که ؾق هىصؿ گفاٌحه ٌؿه بىؾ جکیه هی جًه

پىك هى يصاق اوث، آیا به او ؾوحىق ؾهن بكای ٌما ... ای پیاهبك ؼؿا: قولی ليی ال ايّاقیاو گلث
 هًبكی بىالؾ؟

 .«ؼىاهی اگك هی»: ككهىؾ

 .پىك ؼىؾ ؾوحىق ؾاؾ جا بكای پیاهبك هًبكی بىالؾ، وپه آو قا ؾق هىصؿ گفاٌثآو لو به 

به وىی هًبك قكث و به آو باال قكث و بك هكؾم والم  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی بؼؿ پیاهبك ؼؿا  قول شمؼه
ای  ؾق همیى اذًا، ِعابه ِؿای گكیه و ياله. وپه بالل ٌكوع به اـاو کكؾ. گلث و بك آو يٍىث

. ی يؽل اوث هحىشه ٌؿيؿ ِؿا ال هماو جًه. وپه ِؿایی هايًؿ ككیاؾ گاواو ًٌیؿه ٌؿ. ؾيؿًٌی
 .کٍیؿ که يمؾیک بىؾ ال هن بال ٌىؾ و هىصؿ ال ٌؿت آو به لكله آهؿ ی يؽل چًاو ككیاؾ هی جًه

کن . وي گككثی ؼكها قكث و آو قا ؾق آؽ ال هًبك ؼىؾ پاییى آهؿ و به وىی جًه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .آیؿ اي بًؿ هی ای که کن کن گكیه ه هايًؿ بچه... ی ؼكها آقام گككث ی جًه کن ِؿای ياله

. قا ال ؾوث ؾاؾه بىؾ گكیىث[ الله]به وبب آيکه ًٌیؿو ـکك »: وپه قو به یاقاو ؼىؾ کكؾ و ككهىؾ
یاهث به همیى هىن به آيکه شاو هعمؿ به ؾوث اووث، اگك آو قا به آؿىي يگككحه بىؾم جا قول م

 34.«هايؿ ِىقت باهی هی

                                                           
. به قوایث هىلن و اظمؿ -34
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هاگىػبهفشهاواویًذيخل
. ای وویغ قویؿین قكحین جا به ؾقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمكاه با قوىل ؼؿا : گىیؿ هی ـ قٔی الله ػًه ـشابك 

 .بكای هٕای ظاشحً قكث، هى يیم با ظككی آب ؾق پی ایٍاو قكحن ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه قوىل ؼؿا 

ؾوق و بك ؼىؾ قا يگاه کكؾ و چیمی يؿیؿ که ؼىؾ قا پٍث آو پًهاو کًؿ،  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 
به وىی یکی ال آو ؾو ؾقؼث قكث و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . شم ؾو ؾقؼث که ؾق ؾو وىی ؾقه بىؾيؿ

ياگهاو آو ؾقؼث . «هى ؾق آیبه اـو الله به ككهاو »: های آو قا گككث و ككهىؾ ؾو ٌاؼه ال ٌاؼه
 . هايًؿ ٌحكی گىي به ككهاو، ؼىؾ قا ؾق اؼحیاق ایٍاو هكاق ؾاؾ و همكاه ایٍاو آهؿ

به اـو الله به ككهاو هى ؾق »: وپه به يمؾ ؾقؼث بؼؿی قكث و چًؿ بكگ ال آو قا گككث و ككهىؾ
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾا آو ؾقؼث يیم همايًؿ ٌحكی که گىي به ككهاو ِاظبً باٌؿ هٙیغ قوىل غ. «آی

وپه آو ؾو قا به یکؿیگك يمؾیک کكؾ و ... ی قاه قویؿ ٌؿ جا آيکه به يمؾیکی ؾقؼث اول ؾق هیايه
 .و ایٍاو قا ؾق بك گككحًؿ. «به اـو الله هكا ؾق بك بگیكیؿ»: ككهىؾ

کًؿ و ؾوباقه ؾوق  يمؾیک بىؾو هكا اظىان ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال جكن آيکه قوىل ؼؿا : گىیؿ شابك هی
 ...ٌىؾ، به وكػث ال آيصا ؾوق ٌؿم

ؾق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾوباقه گىٌه چٍمن به آو وى اكحاؾ و ؾیؿم قوىل ؼؿا ... يٍىحن و به كکك ككو قكحن
 35.ايؿ ایىحاؾه[ وك شای ؼىؾ]ايؿ و هك کؿام  ظال آهؿو اوث و آو ؾو ؾقؼث ال هن شؿا ٌؿه

...آیذيخلبهعىیاوهی
. يٍیى قا ؾیؿيؿ ؾق قاه ػكبی باؾیه. همكاه با یاقاو ؼىؾ ؾق ولكی بىؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

و یاقايً يمؾیک ٌؿ، پیاهبك که ؾق هك لهاو و هکايی بك  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که وی به پیاهبك ؼؿا 
 «قوی؟ کصا هی»: ؾػىت هكؾم ظكیُ بىؾ هحىشه او ٌؿ و ؼٙاب به وی ككهىؾ

 .قوم ام هی به يمؾ ؼايىاؾه: گلث
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 «ؼىاهی ؼیكی قا به ؾوث بیاوقی؟ يمی»: ككهىؾ

 چیىث؟: گلث

ٌكیک اوث، و ایًکه  ؾهی که هؼبىؾی به ظن يیىث شم الله که واظؿ و بی گىاهی هی»: ككهىؾ
 .«ی اووث هعمؿ بًؿه و ككوحاؾه

 ؾهؿ؟ ی جى ٌهاؾت هی چه کىی بك ِؿم گلحه: اػكابی گلث

وپه يگاهی به آو يؽل « !ایى يؽل»: يگاهی به آو وىی ؾقه ايؿاؼث و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـق پیاهب
 ...ايؿاؼث و آو قا ِؿا لؾ

وپه وه باق . ٌکاكث به وىی وی آهؿ و ؾق بكابك ایٍاو ایىحاؾ ياگهاو يؽل ؾق ظالی که لهیى قا هی
 ...ال وی ؼىاوث ٌهاؾت ؾهؿ که او پیاهبك اوث

وپه پیاهبك . وه باق همايگىيه که ؼىاوحه بىؾ، ٌهاؾت ؾاؾ، وپه به شای ؼىؾ بالگٍثيؽل يیم 
 ٌىؾ یا يه؟ ٌىؾ؟ آیا واقؾ اوالم هی هًحظك هايؿ که جّمین آو اػكابی چه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿا 

ؼىؾ ؼىاوث به يمؾ هىم  آو اػكابی به ظن اػحكاف يمىؾ و با ٌىق و ظكاقت بىیاق ؾق ظالی که هی
گكؾم و با  اگك ال هى پیكوی کكؾيؿ با آياو به يمؾ ٌما ؼىاهن آهؿ، و گكيه ؼىؾم بكهی: بالگكؾؾ گلث

 36.ٌما ؼىاهن بىؾ

 *   *   *
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 تاثیز وی در آب و غذا: يىع ششن

بغیاسؽذوآبدسحذیبیه
ـ ِلی الله ػلیه ؾق همیى ظال پیاهبك . هكؾم ؾق قول ظؿیبیه به ٌؿت جًٍه بىؾيؿ: گىیؿ هی ـ قٔی الله ػًه ـشابك 

 ...گككث ظككی آب ؾق بكابك ؼىؾ ؾاٌث و ؤى هی وولن ـ

 ...ياگهاو هكؾم به وىی وی هصىم آوقؾيؿ

 «ٌما قا چه ٌؿه؟»: ككهىؾ

 !تها بكای ؤى و يىٌیؿو آب يؿاقین، شم آبی که ؾق بكابك ٌمان: گلحًؿ

ياگهاو آب ال هیاو ايگٍحاو وی كىقاو ... ؾوث ؼىؾ قا ؾق ظكف هكاق ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپه پیاهبك 
 .په يىٌیؿین و ؤى گككحین. ای قواو بىؾ کكؾ، گىیی ال ايگٍحاو ایٍاو چٍمه

 37.ها هماق و پايّؿ جى بىؾین، اها اگك ِؿ هماق يلك بىؾین يیم بكایماو کاكی بىؾ

*   *   * 

داعتاوآودوظشفآب
هىیكٌاو . همكاه با یاقاو ؼىؾ، قولی بىیاق گكم ؾق ظال ولك بىؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 

 .٘ىاليی بىؾ و ؾق قاه يه آبی بىؾ و يه چاهی

بكؾيؿ، و بایؿ ظحما بكای  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهكؾم که به ٌؿت جًٍه ٌؿه بىؾيؿ ٌکایث به يمؾ قوىل ؼؿا 
 .ايؿیٍیؿ ای هی ایى هٍکل چاقه

قا ككا ؼىايؿ و  ـ قٔی الله ػًه ـجىهق کكؾ و هكؾی ال یاقاو ؼىؾ و همچًیى ػلی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«ؾق شىحصىی آب بكویؿ»: ككهىؾ
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ؾق همیى ظال ليی قا پیؿا کكؾيؿ که ؾو ظكف آب . ػلی و یاقي ـ قٔی الله ػًهما ـ ؾق پی آب قكحًؿ
 آب کصاوث؟: به او گلحًؿ. ٌحك ؼىؾ گفاٌحه بىؾ قا بك

 .هیاو ٌما و آب یک ٌبايه قول كاِله اوث: گلث

 .په با ها بیا: گلحًؿ

 به کصا؟: گلث

 ...به يمؾ قوىل ؼؿا: گلحًؿ

 گىیًؿ؟ هی« ِابئی»هماو که به وی : گلث

 .گلحًؿ، یؼًی کىی که ؾیًً قا جـییك ؾاؾه قا ِابئی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهٍكکاو پیاهبك ؼؿا 

 .با ها بیا. گىیی همايی اوث که هی: آو ؾو ِعابی با وی بعد و گلحگى يکكؾيؿ، بلکه گلحًؿ

 .آهؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآو لو با ٌحك ؼىؾ همكاه آياو به يمؾ قوىل ؼؿا 

آب ؾوق اوث، وپه گلث که وی ٔؼیق و : گلث. ی آب پكویؿ ال وی ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .چیم اوث و چًؿ ككليؿ یحین ؾاقؾ بی

وپه ظكف آبی ؼىاوث و . آو ؾو ظكف آب قا بكؾاٌث و ؾوحی بك آو کٍیؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .هوؿاقی آب ال ؾو ظكف ؾق آو قیؽث

 .یكیؿ و آب بكؾاقیؿوپه ؾق هیاو هكؾم يؿا لؾيؿ که آب بگ

هك که ... های ؼىؾ قا پك کكؾيؿ بكؼی يىٌیؿيؿ و بكؼی ظكف... های ؼىؾ آهؿيؿ هكؾم با ظكف
ؾاؾ،  ؼىاوث آب يىٌیؿ و هك که ؼىاوث آب بكؾاٌث و آو لو ایىحاؾه بىؾ و آيچه قا قغ هی

وی هیچ های آب  های ؼىؾ قا پك کكؾيؿ، اها ظكف ی ِعابه ویكاب ٌؿيؿ و ظكف همه... ؾیؿ هی
 !جـییكی يکكؾه بىؾ و آبً هن کن يٍؿه بىؾ

ؼىاوث ؾق ظن آو لو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبا وشىؾ آيکه ال ظكف آو لو چیمی کن يٍؿه بىؾ، پیاهبك 
 .«شمغ کًیؿ[ آـوهه]بكایً »: يیکی کًؿ، په ؼٙاب به یاقايً ككهىؾ
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 .و بك ٌحك او گفاٌحًؿ بكایً ؼكها و آقؾ و ياو شمغ کكؾيؿ و ؾق یک پاقچه هكاق ؾاؾيؿ

ؾايىحی که چیمی ال هال جى کن يکكؾین، اها ایى الله بىؾ که »: گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه قوىل ؼؿا 
 .«ها قا ویكاب کكؾ

 چه باػد ٌؿ ؾیك کًی؟: چىو ؾیك کكؾه بىؾ به او گلحًؿ. ی ؼىؾ قكث وپه آو لو به يمؾ ؼايىاؾه

گىیًؿ ؾیًً قا  ؾ قوبكو ٌؿم و هكا به يمؾ هكؾی بكؾيؿ که هیبا ؾو هك... چیمی ػصیبی ؾیؿم: گلث
به ؼؿا وىگًؿ یا او شاؾوگكجكیى هكؾم ؾق هیاو لهیى و آوماو ... جـییك ؾاؾه و او چًیى و چًاو کكؾ

 !اوث، یا آيکه واهؼًا پیاهبك ؼؿاوث

 38.گىیًؿ آو لو بؼؿ ال آو اوالم آوقؾ و هىهً يیم اوالم آوقؾيؿ هی

 *   *   *

آبابىقتادهظشف
آبی که همكاه ؾاٌحًؿ کن بىؾ، په پیاهبك ... به همكاه یاقاو ؼىؾ ؾق ولك بىؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

اهكول و اهٍب قا ؾق قاه ؼىاهیؿ بىؾ و ككؾا او : بكایٍاو وؽى قايؿ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿا 
 .ٌاءالله به آب ؼىاهیؿ قویؿ

اهه ؾاؾيؿ و هىیك بىیاقی قا ٘ی کكؾيؿ و به ٌؿت جًٍه ٌؿيؿ، ولی آبی بكای ؤى هكؾم به قاه ؼىؾ اؾ
 ...يیاكحًؿ

ابىهحاؾه آو ظكف . ظكف کىچکی قا که همكاه با ابىهحاؾه بىؾ ؼىاوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك ؼؿا 
. ؾق ظكف هايؿه بىؾهوؿاقی آب ... پیاهبك با کمی ال آو ؤى گككث. قا که جًها کمی آب ؾاٌث آوقؾ

ظكف آبث قا يگه ؾاق که بكای آو هاشكاهایی ؼىاهؿ »: به ابىهحاؾه ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه پیاهبك 
 «!بىؾ

 .وپه به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ
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 !هالک ٌؿین ای پیاهبك ؼؿا: گلحًؿ هكؾم هی... ؼىقٌیؿ باال آهؿ و هىا ؾاؽ ٌؿ

 .«هالک يٍؿیؿ»: هىؾكك ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .وپه ظكف ابىهحاؾه قا ؼىاوث. «ظكف ؤىی هكا بیاوقیؿ»: وپه ككهىؾ

آو قا بكؾاٌث و ؾقي قا بال کكؾ و . ظكف کىچکی که کمی آب ؾق آو بىؾ. ابىهحاؾه آو قا آوقؾ
 ...همیى که هكؾم آب قا ؾیؿيؿ به آو هصىم آوقؾيؿ... آب ال آو قواو ٌؿ... وكالیكي کكؾ

وپه ؼىؾ ؾق ظكف آب . «همه ویكاب ؼىاهیؿ ٌؿ... آقام باٌیؿ»: ككهىؾ لی الله ػلیه وولن ــ َپیاهبك 
جا آيکه شم . های ؼىؾ قا پك کكؾيؿ قیؽث و ابىهحاؾه به هكؾم آب ؾاؾ، جا آيکه همه ویك ٌؿيؿ و ظكف

 .کىی يمايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىهحاؾه و پیاهبك 

 .«بًىي»: آب قیؽث و ؼٙاب به ابىهحاؾه ككهىؾ لن ــ ِلی الله ػلیه ونآيگاه پیاهبك 

 ...يىٌن هگك آيکه اول ٌما بًىٌیؿ ای پیاهبك ؼؿا يمی: ابىهحاؾه گلث

 .«هى واهی هىم هىحن و آؼك ال همه ؼىاهن يىٌیؿ»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

ی هكؾم که ویّؿ جى  همه. يىٌیؿ ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنيىٌیؿم و وپه قوىل ؼؿا : گىیؿ ابىهحاؾه هی
 . بىؾيؿ يىٌیؿيؿ

 39.و ال هؼصمات آٌکاق ایٍاو بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى ال بكکث او 

 *   *   *

یتبىکدسغضوه
کًؿه اوث ال ظىاؾخ ٌگلث ؿموه  ...ايگیم ی جبىک آ

اليی بىؾ و شمؼیث قاه ٘ى... هىلماياو ؾق ایى ؿموه ؾچاق گكوًگی و جًٍگی و وؽحی ككاوايی ٌؿيؿ
 ...بىیاق
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وپه يمال هـكب و ػٍاء قا يیم یکصا ؼىايؿ، . يمال ظهك و ػّك قا شمغ بىث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
. ی جبىک ؼىاهیؿ قویؿ ٌما ككؾا ـ او ٌاءالله ـ هًگام چاٌث به چٍمه»: وپه به یاقاو ؼىؾ ككهىؾ

 .«و بیاینهك که لوؾجك به آو قویؿ به آب آو ؾوث يميؿ جا م

 .وپه لٍکك به ظكکث ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ

آب چٍمه بىیاق کن . ايؿ به آب قویؿ ؾیؿ که ؾو هكؾ لوؾجك به آو قویؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوهحی پیاهبك 
 .شىٌیؿ بىؾ و آب ايؿکی ال آو هی

 «ایؿ؟ ا بكؾاٌحهآیا چیمی ال آب ق»: آو ؾو هكؾ قا ؾیؿ ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که پیاهبك ؼؿا 

 .آقی: گلحًؿ

ها قا ال  ايؿ ؾق ظالی که وی آو چٙىق به آب ؾوث لؾه. بك آو ؾو ؼٍمگیى ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ...آو ؾو قا جًبیه للظی کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى کاق يهی کكؾه بىؾ؟ پیاهبك 

به چًؿ جى ال اِعاب ؾوحىق ؾاؾ جا با ؾوحاو ؼىؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـِعابه جًٍه بىؾيؿ، په پیاهبك 
وپه ؼىؾ ؾوث و ِىقت هباقک قا با آو . کمی آب ال چٍمه بكؾاقيؿ و ؾق ظككی کىچک بكیميؿ

 .ٌىث و آو آب قا ؾوباقه ؾق چٍمه قیؽث

هكؾم آب يىٌیؿيؿ و ؤى ... جا آو آب هباقک قا به چٍمه قیؽث، آب آو به ٌؿت شكیاو یاكث
به لوؾی هًگاهی که ػمكت به ٘ىل »: قو به هؼاـ کكؾ و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك  وپه... گككحًؿ

 40...«ٌىؾ ايصاهؿ ؼىاهی ؾیؿ که ایًصا پك ال باؽ و بىحاو هی

 *   *   *

بغیاسؽذوغزا
 قول يبكؾ اظماب ؾق ظال ظلك ؼًؿم بىؾین که وًگی هعکن ها قا ال:  گىیؿ هی ـ قٔی الله ػًه ـشابك 
 ...وًگی شلىی کاق ها قا گككحه: قكحًؿ و گلحًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيمؾ پیاهبك ... ی ظلك بالؾاٌث اؾاهه
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ها وه ... په بكؼاوث و ٌکن ؼىؾ قا با وًگی بىث... «هى واقؾ ؼًؿم ؼىاهن ٌؿ»: پیاهبك ككهىؾ
 .قول بىؾ که چیمی يؽىقؾه بىؾین

ای به آو وًگ واقؾ واؼث که جبؿیل به  ٌه قا بكؾاٌث و ٔكبهجی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپه پیاهبك ؼؿا 
 ...ؼاک ٌؿ

 ...اشاله ؾهیؿ به ؼايه بكوم... ای پیاهبك ؼؿا: گلحن

 ...جىاو جعمل کكؾ چیمی ؾیؿم که يمی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال پیاهبك ؼؿا : همىكم گلحنبه ؼايه قكحن و به 

 .هى هوؿاق شى و یک بم ؾاقم: گلث

 ...وپه گىٌث قا ؾق ؾیگ گفاٌحین... کكؾم و او شى قا آقؾ کكؾم بم قا ـبط

ـ ِلی الله ػلیه آبكوی هكا يمؾ پیاهبك ؼؿا : همىكم گلث... قكحن وولن ـ ـ ِلی الله ػلیهآيگاه به يمؾ قوىل ؼؿا 

 (.یؼًی ههماو لیاؾ ؾػىت يکى که ؿفا کن بیایؿ! )و همكاهايً يبكی وولن ـ

يمؾ هى ... ای پیاهبك ؼؿا: آهؿم و پًهايی به ایٍاو گلحن ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾا يمؾ قوىل غ: گىیؿ شابك هی
 .ٌما و یک یا ؾو يلك ؾیگك بیاییؿ... ههمايیؿ

 .«ؿفایحاو چوؿق اوث؟»: ككهىؾ

ای اهل »: وپه با ِؿای بلًؿ ككهىؾ... «بىیاق اوث و ؼىب اوث»: گلث... به ایٍاو گلحن
 «!ههمايی جؿاقک ؾیؿه اوث، ؼىي آهؿیؿشابك بكای ٌما ... ؼًؿم

 .«بگى وك ؾیگ قا بكيؿاقؾ و ياو قا ال جًىق بیكوو يیاوقؾ جا ؼىؾم بیاین( همىكت)به او »: وپه ككهىؾ

ی ههاشكیى و ايّاق  با همه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ! وای بك جى: شابك به يمؾ همىكي قكث و گلث
 !آیًؿ ؾاقيؿ و همكاهايٍاو ؾاقيؿ هی

 !ال ؾوث جى: گلث

 !هى هماو کاقی قا که گلحی بىؾی ايصام ؾاؾم: شابك گلث
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 :گىیؿ شابك هی

ؾق آو آب ؾهاو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... آهؿ و همىكم هوؿاقی ؼمیك به او ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
آب ؾهاو ؼىؾ قا ؾق آو  وپه به وىی ؾیگ ها قكث و... هباقک ؼىؾ قا ايؿاؼث و ؾػای بكکث کكؾ

 ...ايؿاؼث و ؾػای بكکث کكؾ

بگى جا آٌپم همكاه هى ياو بپمؾ و ال ؾیگ ؿفا بیكوو بیاوقیؿ اها ؾقي قا کاهال بال »: وپه ككهىؾ
 .«يکًیؿ

به ؼؿا وىگًؿ همه ؼىقؾيؿ وپه قكحًؿ ؾق ظالی که ؾیگ ها ... آياو هماق يلك بىؾيؿ: گىیؿ شابك هی
 41!ٌؿ هًىل همايوؿق بىؾ و همچًاو پؽحه هیهًىل پك بىؾ و آقؾ ها 

 *   *   *

صیادؽذوؽیش
هىن به الله که هؼبىؾی به ظن شم او يیىث، ال ٌؿت گكوًگی به : گىیؿ هی ـ قٔی الله ػًه ـابىهكیكه 

 .بىحن لهیى چىبیؿه بىؾم و وًگ به ٌکن ؼىؾ هی

آیات کحاب ؼؿا پكویؿم و هّؿی  ای ال ی آیه ؾقباقه... ابىبکك گفٌث... قولی وك قاه آياو يٍىحن
 ...يؿاٌحن شم ایًکه هكا با ؼىؾ ببكؾ، اها چًیى يکكؾ

ای ال آیات هكآو ال وی پكویؿم و هّؿم جًها ایى بىؾ که هكا  ی آیه ؾقباقه... وپه ػمك ال آيصا گفٌث
 ...با ؼىؾ ببكؾ، اها او يیم چًیى يکكؾ

ام ؾايىث چه  ال آيصا گفٌث و با ؾیؿو هى جبىن کكؾ و ال قيگ چهكه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه ابىالواون 
 42!«ای ابا هك»: وپه ككهىؾ... کٍن هی

 !لبیک ای پیاهبك ؼؿا: گلحن

                                                           
 .به قوایث بؽاقی  -41
. لؾ به ٌىؼی ابىهكیكه قا به ایى يام ِؿا هی  پیاهبك ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ. پؿق گكبه: ابا هك  -42
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 .«با هى بیا»: ككهىؾ

 .واقؾ ؼايه ٌؿم... ی وقوؾ ؾاؾ واقؾ ؼايه ٌؿ و به هى اشاله... او قكث و هى هن ؾق پی او قكحن

 «ایى ٌیك ال کصاوث؟»: گلث. ای ٌیك ؾیؿ ؾق ؼايه کىله

 .كاليی بكای ٌما هؿیه آوقؾه اوث: گلحًؿ

 «!ای اباهك»: ككهىؾ

 !ی ؼؿا لبیک ای ككوحاؾه: گلحن

 .«به يمؾ اهل ِله بكو و آياو قا به يمؾ هى بیاوق»: ككهىؾ

ای  هك گاه ِؿهه. ای ؾاٌحًؿ و يه هالی يه ؼايىاؾه. اهل ِله ههماياو اوالم بىؾيؿ: گىیؿ ابىهكیكه هی
ای  ؼىقؾ و هك گاه هؿیه ككوحاؾ و ؼىؾ چیمی يمی آوقؾيؿ بكای آياو هی هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبكای پیاهبك 

 .کكؾ ؼىقؾ و آياو قا يیم ؾق آو ٌكیک هی ؾاؾيؿ ؼىؾ هی به ایٍاو هی

هى ! ایى ٌیك کصا بكای اهل ِله کلایث ؼىاهؿ کكؾ؟: وهحی چًیى گلث ياقاظث ٌؿم و با ؼىؾ گلحن
چوؿق ! ؾاؾم ها ٌیك هی لاواقجك به يىٌیؿو آو بىؾم جا کمی يیكو بگیكم، وهحی هن آهؿيؿ ؼىؾم به آون

يمؾ آياو قكحن و ؾػىجٍاو ... ای شم ا٘اػث الله و قوىلً يبىؾ اها چاقه! هايؿ؟ بكای هى باهی هی
 ...کكؾم

 «!ای اباهكیكه»  :وپه ككهىؾ... وحًؿی وقوؾ ؾاؾ و يً ها اشاله به آو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآهؿيؿ و پیاهبك 

 ...ی الله لبیک ای ككوحاؾه: گلحن

 .«ها بؿه بگیك و به آو»: ككهىؾ

ٌؿ، وپه ظكف قا به هى  يىٌیؿ و ویك هی ؾاؾم جا هی ها ٌیك هی ظكف قا بكؾاٌحن و به هك یک ال آو
 .قویؿم ِلی الله ػلیه وولن ــ ٌاو يىٌیؿيؿ و به قوىل ؼؿا  يىٌايؿم، جا همه ؾاؾ و يلك بؼؿی قا هی هی

آو قا به ؾوث گككث و به هى يگاه کكؾ و ... ؾاؾم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظكف ٌیك قا به ؾوث قوىل ؼؿا 
 «!ای ابا ِهك»: لبؽًؿی لؾ و گلث
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 ...لبیک ای قوىل ؼؿاويؿ: گلحن

 «كوٗ هى و جى هايؿین؟»: ككهىؾ

 ...آقی ای پیاهبك ؼؿا: گلحن

 ...«يىيبًٍیى و ب»: ككهىؾ

 ...يٍىحن و يىٌیؿم

 .«بًىي»: ؾوباقه ككهىؾ

 ...بال يىٌیؿم

 !هىن به آيکه جى قا به ظن هبؼىخ يمىؾ، ؾیگك شایی يؿاقم! جىاين يمی: آيوؿق گلث بًىٌن که گلحن

 .«آو قا به هى بؿه»: ككهىؾ

 43.ی ٌیك قا يىٌیؿ ظمؿ و يام الله قا یاؾ کكؾ و باهی هايؿه... ظكف ٌیك قا به او ؾاؾم

 *   *   *

باصهنتبىک
بكای همیى بكؼی ال ِعابه به . ی جبىک ؾچاق گكوًگی و هعٙی ٌؿیؿی ٌؿيؿ هىلماياو ؾق ؿموه

ای : آهؿيؿ و گلحًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـكکك هكبايی کكؾو ٌحكها و ؼىقؾو آو اكحاؾيؿ، و يمؾ قوىل ؼؿا 
گىٌث آو قا بؽىقین و ال قوؿى آو اوحلاؾه  اگك اشاله ؾهیؿ ٌحكهایماو قا ـبط کًین و... پیاهبك ؼؿا

 .کًین

ال وىی ؾیگك آياو هّؿ . گكها و ػًٙ هن ؤغ قا بؿجك کكؾه بىؾ. آياو بىیاق گكوًه و ؼىحه بىؾيؿ
 .ی ٌحكها قا ـبط کًًؿ و جًها هّؿ ـبط جؼؿاؾی ال آياو قا بكای قكغ گكوًگی ؾاٌحًؿ يؿاٌحًؿ همه

 .«چًیى کًیؿ»: وؾككم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

                                                           
. به قوایث بؽاقی  -43
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 .ِعابه به وىی جؼؿاؾی ال ٌحكاو قكحًؿ جا آو قا ـبط کًًؿ

يىبث به یاقايً ههكباو و ؾلىىل بىؾ و به هٍىقت و يظكؼىاهی اهمیث  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
! ای پیاهبك ؼؿا: آهؿ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه يمؾ قوىل ؼؿا  ـ قٔی الله ػًه ـایًصا بىؾ که ػمك . ؾاؾ هی

. ی قاه يؽىاهین ؾاٌث ٌىؾ و ؾیگك هكکبی بكای اؾاهه ی وىاقی ها کن هی اگك به آياو اشاله ؾهی وویله
. ها بگىیی ؿفایی قا که باهی هايؿه اوث بیاوقيؿ، وپه ٌما بك آو ؾػای بكکث يمایی بهحك اوث به آو

 .اهیؿ اوث که الله ؾق آو بكکث بیًؿالؾ

 .«باٌؿ»: ككهىؾ ِلی الله ػلیه وولن ـ ـپیاهبك 

هك که . ای چكم ؼىاوث و آو قا بك لهیى پهى کكؾ و ؼىاوث ؿفای أاكی ؼىؾ قا بیاوقيؿ وپه جکه
جا ... یکی یک کق ؾوث ـقت آوقؾ، ؾیگكی یک هٍث ؼكها و ؾیگكی هكِی ياو... چیمی آوقؾ

بك آو ؾػای  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾا آيکه بك قوی آو جکه چكم هوؿاق کمی ؿفا شمغ ٌؿ؛ وپه قوىل غ
 .«هایحاو بكیمیؿ آو قا ؾق ظكف»: آيگاه ككهىؾ. بكکث يمىؾ

های ؼىؾ قیؽحًؿ جا آيکه ظككی ؾق لٍکكگاه يمايؿ هگك آيکه  همه ال آو ؿفا ؾق ظكف: گىیؿ قاوی هی
 .هايؿوپه آيوؿق ؼىقؾيؿ که ویك ٌؿيؿ و بال هن هوؿاقی ؿفا بك قوی جکه چكم . پك ٌؿه بىؾ

ؾهن که هؼبىؾی به ظن يیىث شم الله و ایًکه  گىاهی هی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه قوىل ؼؿا 
ای با ایى ٌهاؾت بؿوو آيکه ٌکی ؾاٌحه باٌؿ به ؾیؿاق  همکى يیىث بًؿه. ی الله هىحن هى ككوحاؾه

 44.«الله بكوؾ و وپه ال بهٍث هعكوم ٌىؾ

 *   *   *

هؾتیخشها
هٍـىل کًؿو ؼًؿم بىؾيؿ، ؾق ظالی که به ٌؿت ال گكوًگی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـِعابه همكاه با پیاهبك 

 .کٍیؿيؿ و ؼىحگی قيس هی

 ...چیم بىؾيؿ هكؾم واهؼًا كویك و بی

                                                           
. به قوایث هىلن  -44
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ؾق ایى ظال ػمكة بًث قواظة، همىك بٍیك بى وؼؿ هوؿاقی ؼكها شمغ کكؾ و به ؾوث ؾؼحك ؼىؾ 
 .ات ػبؿالله بى قواظة قا ببك ؿفای پؿق و ؾایی: يؿم ببكؾ، و گلثؾاؾ جا به هعل کًؿو غ

ؾؼحك ؼكهاها قا بكؾاٌث و به قاه اكحاؾ و ؾق ظالی که ؾق شىحصىی پؿق و بكاؾقي بىؾ ال کًاق قوىل 
 .گفٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿا 

 «ؾؼحكم بیا؛ چه همكاه ؾاقی؟»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 

ام ػبؿالله بى قواظة  ایى ؼكها قا هاؾقم بكای پؿقم بٍیك بى وؼؿ و ؾایی... ای پیاهبك ؼؿا: گلث
 .ككوحاؾه

 .«آو قا بؿه»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

 .گفاٌث که ؾو ؾوث ایٍاو پك ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾؼحكک ؼكهاها قا ؾق ؾوث پیاهبك 

. ای بك لهیى بیًؿاليؿ و ؼكهاها قا قوی آو قیؽث ؾوحىق ؾاؾ پاقچه لیه وولن ــ ِلی الله عوپه قوىل الله 
 .اهل ؼًؿم قا ِؿا بمو جا بكای ؿفا بیایًؿ: وپه به یکی ال کىايی که يمؾي بىؾ گلث

 !ٌؿ ی اهل ؼًؿم آهؿيؿ و ال آو ؼىقؾيؿ و ؼكهاها همچًاو بیٍحك هی همه

 45.قیؽث های پاقچه بیكوو هی الی که ؼكها ال گىٌهجا آيکه همه هكؾم ویك ٌؿيؿ و بكؼاوحًؿ، ؾق ض

 *   *   *
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 ها بزای پیاهبز خذا صلی الله علیه وسلن هسخز شذو سًگ: يىع ششن

!آسامباػُاُحذ
... ياگهاو کىه لكلیؿ... همكاه با ابىبکك و ػمك و ػرماو به اظؿ ِؼىؾ کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا 

بك جى يیىث هگك یک »: و با پای ؼىؾ بك آو کىبیؿ و ككهىؾ« آقام باي»: ككهىؾ ػلیه وولن ــ ِلی الله پیاهبك 
 .«پیاهبك و یک ِؿین و ؾو ٌهیؿ

 .په اظؿ آقام گككث

ككهىؾ، وی پیاهبك بىؾ و ابىبکك ِؿین بىؾ و ؾو ٌهیؿ ػمك و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمايٙىق که پیاهبك 
 46.ػرماو بىؾيؿ

 *   *   *

گىیذعالمهیـصلیاللهعلیهوعلنـاوعًگبه
وًگی قا ؾق هکه »: کًؿ که ككهىؾ قوایث هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال پیاهبك ؼؿا  ـ قٔی الله ػًه ـشابك بى ومكة 

 47.«هًىل هن آو قا به یاؾ ؾاقم... گلث ًٌاون که پیً ال بؼرحن بك هى والم هی هی

 *   *   *

بهویصلیاللهعلیهوعلنهاودسختاوعالمگفتىکىه
به ا٘كاف هکه قكحین و با . ؾق هکه بىؾم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمكاه پیاهبك ؼؿا : گىیؿ هی ـ قٔی الله ػًه ـػلی 

 48!الىالم ػلیک یا قوىل الله: گلث ٌؿین هگك آيکه هی کىه و ؾقؼحی قوبكو يمی

 *   *   *

                                                           
 .به قوایث بؽاقی 46
 .به قوایث بؽاقی و هىلن 47
. ایى ظؿیری ظىى و ؿكیب اوث: گىیؿ وی هی. به قوایث جكهفی 48
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 تىسط خذاويذ هتعال ولن ــ ِلی الله ػلیه ویاری شذو پیاهبز : يىع دهن

جًگًذفشؽتگاوهمشاهاوهی
ؾو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقول اظؿ ؾق ومث قاوث و چپ پیاهبك : گىیؿ هی  ـ قٔی الله ػًه ـوهاَ  وؼؿ بى ابی

آياو قا يه پیً ال . شًگیؿيؿ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهكؾ ولیؿپىي قا ؾیؿم که به ٌؿت ؾق ؾكاع ال پیاهبك 
 49.هًظىق وی شبكائیل و هیکائیل ػلیهما الىالم بىؾ. آو قول ؾیؿه بىؾم و يه په ال آو ؾیؿم

 *   *   *

آوسددوکىهسابههنهی
ای : پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال همىكي قوىل ؼؿا  ـ قٔی الله ػًها ـؾق قولی آقام، ام المىهًیى ػائٍه 

 جك ال يبكؾ اظؿ بكایث پیً آهؿه؟ آیا قولی وؽث... ؼؿا پیاهبك

ها به  ؼىو... قولی که يبكؾی ؼىيیى هیاو هىلماياو و کلاق قوی ؾاؾ... قول اظؿ واهؼًا قول وؽحی بىؾ
ـ ِلی الله هلحاؾ جى ال بهحكیى یاقاو پیاهبك ؼؿا ... ها كؿا ٌؿ ها بكؾاٌحه ٌؿ و شاو لؼن... لهیى قیؽث

 ...شاو باؼحًؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـشمله ظممه بى ػبؿالمٙلب، ٌیك ؼؿا، و ػمىی پیاهبك  ال ػلیه وولن ـ

 .لؼمی ٌؿ و ؾيؿايً ٌکىث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  ؾق ایى قول وك و چهكه

 ...واهؼًا یاؾآوقی يبكؾ اظؿ هن وؽث و هن ؾقؾياک بىؾ

قولی که به ٘ائق قكحه بىؾ جا ال ... ال اظؿ قا به یاؾ آوقؾ جك قولی وؽث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها پیاهبك 
اهل آو یاقی بصىیؿ، اها آياو او قا جکفیب کكؾيؿ و ٘كؾ يمىؾيؿ و ولیهاو ؼىؾ قا جعكیک کكؾيؿ که 

 .به پیاهبك آلاق بكوايًؿ و به او وًگ بميًؿ

اب ؼا٘كات شهاؾ و ؾػىت وقم ؾق ظالی که آو همه ؾقؾ و لظمث قا ال کث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ...ها کٍیؿم ال هىم جى چه»: لؾ، ككهىؾ هی

                                                           
.  به قوایث بؽاقی و هىلن 49-
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ها کٍیؿم قولی بىؾ که ؼىؾ قا بك ككليؿ ػبؿیالیل بى ػبؿکالل ػكٔه  جكیى چیمی که ال آو وؽث
 ...کكؾم، اها ؾقؼىاوث هكا اوحصابث يکكؾ

 ...ؾق ظالی که ؿمگیى بىؾم به قاه اكحاؾم

 ...«ؾق هكو الرؼالب به ؼىؾ آهؿم

ال ٌؿت ؿن و ؿّه با پای لؼمی بكهًه به وؽحی ككاواو هىیك ٘ىاليی بیىث کیلىهحكی قا پیمىؾه 
 ...بىؾ

 !چه ِبىق بىؾ... پؿق و هاؾقم كؿای او

... ابكی ؾیؿ که باالی وكي وایه ايؿاؼحه... ؾق همیى ظال ياگهاو يگاه ؼىؾ قا به آوماو ؾوؼث
 ...شبكئیل قا ؾیؿ که بك قوی آو اوث

ؼؿاويؿ ًٌیؿ که هىهث به جى چه گلحًؿ و چه پاوؽی : گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـل ؼٙاب به پیاهبك شبكئی
 .ؼىاهی بكایث اشكا کًؿ ها قا ككوحاؾه جا هك ؾوحىقی که هی ی کىه ؾاؾيؿ و ككٌحه

ويؿ پاوػ ؼؿا... والم بك جى ای هعمؿ: گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـها ؼٙاب به پیاهبك  ی کىه ياگهاو ككٌحه
 .ؾهی اشكا کًن ها هی ی آو هاین، و هكا ككوحاؾه جا هك ؾوحىقی ؾقباقه ی کىه هى ككٌحه... هىهث قا ًٌیؿ

 !هكاق ؾاؾه ٌؿه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـچه هؿقجی ؾق اؼحیاق پیاهبك 

 ؾهی؟ چه ؾوحىقی هی

 ...ككِحی ٘الیی ؾق اؼحیاق او بىؾ جا ال هكیً و ؾیگكاو ايحوام بگیكؾ

 !ؾاؾ ها ايصام هی ی کىه جىايىث بؿهؿ و ككٌحه ؼىاوث هی هك ؾوحىقی که هی! الله اکبك

ها و ياوماهای هكیً ؾق گىًٌ  كعً... ؾق ظالی که ؼىو ال پاهایً قواو بىؾ کمی ايؿیٍیؿ
 !شاؾوگك! ؾیىايه! ؾقوؿگى: پیچیؿ هی

 !ٌىؾ وك هكیً آوقؾ هی ها وکىت قا ٌکىث و ؼىؾي پیًٍهاؾ ؾاؾ که چه بالهایی قا ی کىه ككٌحه



94 
 

 بكؼیم

هًظىقي ؾو کىهی بىؾ که ؾق ؾو وىی هکه ... جىاين ؾو کىه قا به هن بیاوقم اگك بؽىاهی هی: گلث
 ...کكؾ ؾاؾ اهل هکه قا هیاو آو ؾو کىه له هی ؾوحىق هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاگك پیاهبك ... بىؾيؿ

 !ٌؿ هام هیکاق ابىشهل و ابىلهب و اهیة بى ؼلق هن به همیى واؾگی ت

 چه ال ایى بهحك؟

ها ِبك  يه بلکه بكای آو»: بك يیالهای بٍكی ؼىؾ ؿالب ٌؿ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها پیاهبك ؼؿا 
 .«گفاقم کًن و ككِحی بكای جىبه و اِالض ؾق بكابكٌاو هی هی

کًًؿ و به او  ها کىايی به وشىؾ بیایًؿ که جًها الله قا ػباؾت اهیؿواقم ال يىل آو»: وپه ككهىؾ
 .«ٌكیکی يیاوقيؿ

 .اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهىؽك ٌؿو ككٌحگاو بكای ایٍاو يیم یکی ال هؼصمات او 

 *   *   *

اینهاتىسااصؽشهغخشهکًًذگاودساهاوداؽته
 .بكؾيؿ ال والض جکفیب و جمىؽك بهكه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـشمؼی ال هكیٍیاو بىیاق ػلیه پیاهبك 

ها ولیؿ بى المـیكة و اوىؾ بى ػبؿیـىخ و اوىؾ بى هٙلب و ظاقخ بى ػیٙل و ػاَ بى  بؿجكیى آو
 .وائل وهمی بىؾيؿ

 .آهؿه بىؾ، ال آياو يمؾ شبكئیل ٌکایث کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی که شبكئیل به يمؾ قوىل ؼؿا 

ٌكي قا کن : اٌاقه کكؾ و گلثهماو هًگام ولیؿ ال کًاق آياو گفٌث، په شبكئیل به ايگٍث او 
 .کكؾم

ٌكي قا کن : شبكئیل به گكؾو اوىؾ اٌاقه کكؾ و گلث. وپه اوىؾ بى ػبؿالمٙلب قا به او يٍاو ؾاؾ
 .کكؾم

 .ٌكي قا کن کكؾم  :شبكئیل به وكي اٌاقه کكؾ و گلث. وپه اوىؾ بى ػبؿ یـىخ قا به وی يٍاو ؾاؾ

 .ٌكي قا کن کكؾم: ل به ٌکن او اٌاقه کكؾ و گلثشبكئی. وپه ظاقخ بى ػیٙل قا به او يٍاو ؾاؾ
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 .ٌكي قا کن کكؾم: شبكئیل به لیك پایً اٌاقه کكؾ و گلث. وپه ػاَ بى وائل ال آيصا گفٌث

 .ها، همايٙىق که شبكئیل گلحه بىؾ بك آياو يالل ٌؿ هؿجی يگفٌحه بىؾ که هصالات آو

جیكی به . کكؾ های ؼىؾ قا ؾقوث هی قها و يیمهکكؾ که جی ی ؼماػه ػبىق هی ولیؿ ال کًاق هكؾی ال هبیله
 .چًؿ قول يگفٌحه بىؾ که بك اذك آو هكؾ. ايگٍث ولیؿ بكؼىقؾ کكؾ که آو قا هٙغ کكؾ

 .هایی پیؿا ٌؿ که بك اذك آو شاو ؾاؾ ها و لؼن ؾق وك اوىؾ بى ػبؿیـىخ چكک

یك ؾقؼحی يٍىحه بىؾ وبب آو چًیى بىؾ که قوی همكاه با ككليؿايً ل. اوىؾ بى هٙلب هن کىق ٌؿ
 !کًیؿ؟ کٍحه ٌؿم آیا ال هى ؾكاع يمی! ككليؿاين: که ياگهاو گلث

 !بیًین ها که چیمی يمی: گلحًؿ

 !ؼاق ؾق چٍماين ككو قكحه! کًیؿ؟ هالک ٌؿم ال هى ؾكاع يمی! ككليؿاين: گلث

 !بیًین چیمی يمی: گلحًؿ

 .جا آيکه کىق ٌؿ و هؿت لهايی يگفٌث که او يیم هكؾ

 .ظاقخ بى ػیٙل پك ال آب لقؾ ٌؿ و آيوؿق باؾ کكؾ که هؿكىػً ال ؾهايً بیكوو آهؿ و هكؾٌکن 

ػاَ بى وائل يیم وىاق بك االؽ ؼىؾ ؾق ظال قكحى به وىی ٘ائق بىؾ؛ االؽ او قا به ؾقؼحی پكؼاق 
 .کٍايؿ؛ ؼاقی واقؾ پای او ٌؿ و او قا کٍث

 50.چ ٹ         ٹ ٿ چ: و قاوث گلث ؼؿاويؿ هحؼال که

 .«کًًؿگاو قا ال جى بك ٘كف واؼحین ها ٌك هىؽكه»

 *   *   *

فشعتادهؽذوبادهاوعشباصاوغیبیبشاحضاب
 .ی يبىی با یکؿیگك هحعؿ ٌؿيؿ ؾق يبكؾ اظماب هماقاو جى ال کلاق به هؿف ظمله به هؿیًه

                                                           
. ۹۵: ظصك  -50
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. ؾكاع ال ؼىؾ ايصام ؾاؾيؿو یاقاو او يیم هك آيچه ؾق جىاو ؾاٌحًؿ قا بكای  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 :ؼؿاويؿ يیم ؾق ؾكاع و يّكت یاقاو ؼىؾ واقؾ ػمل ٌؿ

 51.چ چ چ چ چ ڃ ڃ چ

 .«وكبالايی که ٌما آياو قا يؿیؿ[ همچًیى]ها باؾی ككوحاؾین و  په بك آو»

هایٍاو قا لیك و قو کكؾ و  ؼؿاويؿ بك آياو باؾی ككوحاؾ که آجً آياو قا ؼاهىي کكؾ و ؾیگ
 .هایٍاو قا قايؿ و ٌحكايٍاو قا پكاکًؿه واؼث قا ال بى کًؿ و اوبهایٍاو  ؼیمه

و ؾق يحیصه کاككاو چًاو ؾچاق جكن و لكل ٌؿيؿ که ... ٌؿيؿ همچًیى وكبالايی قا ككوحاؾ که ؾیؿه يمی
 .ی هؿیًه ٌکىحه ٌؿ ايؿ بكگكؾيؿ و هعاِكه هصبىق ٌؿيؿ ال هماو قاهی که آهؿه

 :بك هىهًاو هًث يهاؾه و ككهىؾه اوث ی ایى ظاؾذه ؼؿاويؿ هحؼال ؾقباقه

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 52.چ ڍ ڍ ڇ

 ٌما یوى به ییقهاکلً هک آيگاه ،ؾیآق اؾی به ؼىؾ بك قا الله يؼمث ؾیا آوقؾه هاویا هک یواوک یا»
 آيچه به الله و میككوحاؾ ؾیؾیؾ یين قا آيها هک ییقهاکلً و یجًؿباؾ آياو وك بك په ،آهؿيؿ[ؾق]
 .«ياوثیب همىاقه ؾیوک یم

 *   *   *

یاسیؽذوویتىعطباساو
های وحكگ و کكاهاجی آٌکاق بكای جاییؿ وكبالاو قاوحیى ؼؿاويؿ قغ  ؾق يبكؾ بؿق ظىاؾذی بمقگ و يٍايه

 .هایٍاو اوحىاق گكؾؾ ؾاؾ جا بؿیى وویله ؾق قاه ؼىؾ ذابث هؿم بمايًؿ و ؾل

                                                           
. ۹: اظماب  -51
. ۹: اظماب  -52
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ال وىی ؾیگك ؾٌمًاو هٍكک آياو . جؼؿاؾ يلكات و اولعه ؾق جًگًا بىؾيؿهىلماياو ؾق آو يبكؾ ال يظك 
گاه پك جؼؿاؾجك بىؾيؿ و هن اولعه جك و  ی بیٍحك و بهحكی ؾق اؼحیاق ؾاٌحًؿ و هن يىبث به يبكؾ آ

 ...هاهكجك

لهیًی که بك آو اقؾو لؾيؿ هعکن بىؾ، اها هىلماياو ؾق هعل بؿق اقؾو . هٍكکاو به هعل بؿق قویؿيؿ
 .قكث ای بىؾ و پا ؾق آو ككو هی يؿ که هاوهلؾ

ی ٌیٙاو ال بیى  ؼؿاويؿ باقاو قا ككو ككوحاؾ به ٘ىقی که پاهایٍاو بك لهیى اوحىاق ٌؿ و ووىوه
باقي باقاو بكای هىهًاو قظمث بىؾ و بكای ... آب يىٌیؿيؿ و ؼىؾ قا ٌىحًؿ و ؤى گككحًؿ... قكث

ؼىقؾ، لیكا لهیًی که بك آو  پاهای آياو بك لهیى لیم هیاؤاع بكػکه ٌؿ و اکًىو ... هٍكکاو َيومث
 .بىؾيؿ گل بىؾ، اها هىهًاو بك لهیى هًاوبی بىؾيؿ

 :ؼؿاويؿ هحؼال ؾق کالم ؼىؾ به ایى واهؼه اٌاقه يمىؾه و ككهىؾه اوث

 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄچ

 53.چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 هىلٗ ٌما بك بىؾ او شايب ال هک یبؽً آقاهً کوب ؼىاب[ الله] هک قا یهًگام[ ؾیآوق اؾی به]»
 ٌما ال قا ٘اویي ی هووىن و گكؾايؿ کپا آو با قا ٌما جا ؾیلاویق ككو ٌما بك یباقاو آوماو ال و واؼث

 .«ؾاقؾ اوحىاق بؿاو قا جاویگاهها و والؾ مکهط قا جاویؾلها و ؾیبمؾا

 *   *   *

  

                                                           
. ۱۱: ايلال  -53
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 تىسط خذاويذ علیه وسلن ــ صلی الله هحافظت پیاهبز : يىع یاسدهن

باابىجهل
 :قا بك ػهؿه گككحه و ككهىؾه اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿاويؿ هحؼال ؼىؾ هعاكظث ال پیاهبكي 

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ         ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 54.چ ڦ ڦ

 ال قا قیٍؽًؿگكاو[ ٌك] ها که( ۹۴)بكجاب  یو و ال هٍكکاو قوکاق کآي یپه آيچه قا بؿاو هاهىق»
[ قا ظویوث] لوؾی به په ؾهًؿ هی هكاق ؾیگك هؼبىؾی الله با که هماياو (95) کكؾ ؼىاهین بك٘كف جى

 .«ؾايىث ؼىاهًؿ

 .های ایى هعاكظث، اجلاهی اوث که بكای ككػىو ایى اهث، ابىشهل قغ ؾاؾ ال شمله هرال

: کًاق کؼبه يٍىحه بىؾيؿ قكث و گلث قولی به يمؾ یاقايً که... ابىشهل بىیاق هحکبك و گكؾيکً بىؾ
 (گماقؾ؟ یؼًی يمال هی)هالؿ؟  آیا هعمؿ هیاو ٌما وك ؼىؾ قا به ؼاک هی

 .آقی: گلحًؿ

 .کًؿ گكؾيً قا له ؼىاهن کكؾ هىن به الت و ػمی، اگك ببیًن چًیى هی: گلث

 !چه لٌث بىؾ و چه اؼالم لٌحی ؾاٌث! جق بك او

با آقاهً و وهاق به يمؾ کؼبه آهؿ و ؾق يمؾیکی آو جکبیك  له ػلیه وولن ــ ِلی الکمی يگفٌحه بىؾ که پیاهبك 
 .گلث و به يمال ایىحاؾ و ٌكوع به هًاشات پكوقؾگاق کكؾ

آیا کاقی قا که اؾػا کكؾه بىؾ ايصام . ایى ِعًه اهحعايی كىقی بكای ٌصاػث ابىشهل يمؾ یاقايً بىؾ
 ؼىاهؿ ؾاؾ؟

                                                           
 ۹۶-۹۴: ظصك  -54
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جىايىث پای بك گكؾو  به گماو ؼىؾي هی... قكث  الله ػلیه وولن ـ ـ ِلیابىشهل با جکبك به وىی پیاهبك 
 !بگفاقؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهباقک پیاهبك 

ايگاق ؾاٌث با ... يكویؿه بىؾ که ككیاؾ کٍیؿ و ػوب گكؾ کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها هًىل به پیاهبك 
 ...کكؾ ی ؼىؾ ؾوق هی ؾوحايً چیمی قا ال چهكه

 ...قيگ ال قؼىاقي پكیؿه بىؾ به يمؾ یاقايً بالگٍث ؾق ظالی که

 جى قا چه ٌؿه؟: يگاهی به او ايؿاؼحًؿ و گلحًؿ

 ...هایی بىؾ ای وظٍحًاک و بال هیاو هى و او ؼًؿهی ال آجً و ِعًه: گلث

اگك به هى يمؾیک ٌؿه بىؾ ككٌحگاو »: يمالي قا جمام کكؾ گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمیى که پیاهبك ؼؿا 
 .«قبىؾيؿ او قا جکه جکه هی

 :ؼؿاويؿ هحؼال ؾق ایى باقه چًیى يالل کكؾ

 ﮻﮺ ﮹ ﮸ ﮷     ﮶    ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے   ھ            ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ چ

                      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ 

 55.چڭ ڭ

 او اگك پًؿاقی چه( ۱۰) گماقؾ یم يمال هک آيگاه قا یا بًؿه( ۹) ؾاٌث یم بال هک قا نک آو ؾییؾ ایآ»
[ هک] پًؿاقی چه ایآ[ بال و]( ۱۲) [يبىؾ؟ بهحك او بكای] کكؾ اهك هی لگاقییپكه به ای( ۱۱) وؾب تیهؿا بك

 الله هک يؿايىحه هگك( ۱۳)[ ؟ؾاقؾ يیپ ؾق ككیکی چه] بكگكؾايؿ قوی و پكؾالؾ بیـکت به او اگك
 ٌايییپ هىی[ هماو]( ۱۵) میقیبگ وؽث قا[ او] ٌايییپ هىی وحؿیيا بال اگك ليهاق( ۱۴) ؟يؿیب یم

ؼىايین  به لوؾی يگهباياو آجً قا ككا هی( ۱۷) بؽىايؿ قا ؼىؾ گكوه جا[ بگى]( ۱۶) قا ٌهیپ گًاه لو ؾقوؽ
 .«گكؾاو یکيمؾ[ الله به] قا ؼىؾ و وک وصؿه و هبك ككهايً !هكگم( ۱۸)
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داعتاوُعشاقه
و یاق او قا  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال شمله ظىاؾخ هصكت هباقک ایى بىؾ که هكیٍیاو بكای کىی که پیاهبك 

ایى شىایم آيوؿق گكايبها بىؾ که هكؾم هٍحام به . کكؾ شىایم بمقگی ؾق يظك گككحه بىؾيؿ ؾوحگیك هی
 .ؾوث آوقؾو آو ٌؿيؿ

 .که بكای به ؾوث آوقؾو آو شایمه جالي بىیاقی کكؾ، وكاهة بى هالک بىؾ ال شمله کىايی

او همچًاو به آياو ... و ابىبکك ِؿین بكوايؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوكاهه جىايىث ػمال ؼىؾ قا به پیاهبك 
 .ٌؿ جك هی يمؾیک و يمؾیک

به ها ... ای پیاهبك ؼؿا: گلث ه وولن ــ ِلی الله ػلیؼٙاب به پیاهبك  ـ قٔی الله ػًه ـؾق همیى ظال ابىبکك 
 ...قویؿيؿ

 .وپه ػلیه وكاهه ؾػا کكؾ. «ايؿوهگیى هٍى، الله با هاوث»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

وكاهه وؼی کكؾ ال آو ؤؼیث قهایی یابؿ اها اوبً ... ياگهاو پاهای اوب وكاهه ؾق لهیى ككو قكث
 ...جا ٌکن به لهیى ككو قكحه بىؾ

ؾايىحن که ٌما ػلیه هى : قا ِؿا لؾ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـيحىايىث ؼىؾ قا يصات ؾهؿ، په پیاهبك 
 .کًن که شىیًؿگاو ٌما بال گكؾيؿ ؾػا کًیؿ جا يصات یابن و هى ؾق ػىْ کاقی هی... ایؿ ؾػا کكؾه

ػیث يصات یاكث و به هکه بالگٍث وكاهه ال آو وْ. ؾػا کكؾ جا او يصات یابؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
و یاقي بكوؾ ال قكحى به آو وى هًّكف  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼىاوث به ومث پیاهبك  و هك که قا که هی

 .ككوحاؾ کكؾ و به شاهای ؾیگك هی هی

 :قا يصات ؾاؾ، و قاوث گلث آيصا که ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو ایًگىيه ؼؿاويؿ پیاهبك ؼىؾ 

 چ ڑ ڑ  ژ ژ چ
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 .«کًؿ و الله جى قا ال هكؾم ظلظ هی»
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 *   *   *

!دهذ؟چهکغیتىسااصدعتهىيجاتهی
 .ها بىؾيؿ پیاهبك و یاقايً ؾق قاه بالگٍث ال یکی ال ؿموه

ی ؾقؼحاو هًمل گككحًؿ و به  هكؾم پكاکًؿه ٌؿيؿ و لیك وایه... ؾق اذًای قاه جىهق کكؾيؿ و هًمل گككحًؿ
 .ؾاوحكاظث پكؾاؼحى

های آو آویماو کكؾ  يیم لیك ؾقؼحی ككوؾ آهؿ و ٌمٍیك ؼىؾ قا به یکی ال ٌاؼه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 ...و ؼىابیؿ

ـ ؾق همیى ظال ياگهاو یکی ال هٍكکاو که هؽلیايه ؾق ظال جؼویب آياو بىؾ ؼىؾ قا آقام آقام به پیاهبك 

: قوايؿ و ؾق ظالی که ایٍاو ؼىاب بىؾيؿ ٌمٍیك قا بكؾاٌث و پیكولهًؿايه ككیاؾ لؾ ِلی الله ػلیه وولن ـ
 !ؾهؿ؟ چه کىی جى قا ال ؾوث هى يصات هی! ای هعمؿ

چٍماو ؼىؾ قا گٍىؾ و آو هكؾ قا ؾیؿ که ٌمیٍیك به ؾوث باالی وكي  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .ايؿ اکًؿهای پك ایىحاؾه و یاقايً يیم هك کؿام ؾق گىٌه

پیاهبك ال وی كوٗ همیى . ٌؿ ال ؾق گلحگى واقؾ ٌؿ یا آقاهً کكؾ یا با او به جىاكن قویؿ با آو هكؾ يمی
 ؾاقؾ؟ چه کىی جى قا ال هى بال هی: یک شمله قا ًٌیؿ

 !ؾاقؾ الله، هك ال جى بال هی: با ا٘میًاو کاهل ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

 .ؼىؾ لكلیؿ و ٌمٍیك ال ؾوحً اكحاؾياگهاو آو هكؾ به 

چه کىی جى قا ال ؾوث هى : بكؼاوث و ٌمٍیك قا بكؾاٌث و بلًؿ کكؾ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 !ؾهؿ؟ يصات هی

ای هن  الت و ػمی؟ هگك الت و ػمی بكایً كایؿه! چه بگىیؿ؟... هكؾ ههاشن ظیكت لؾه ٌؿ
 !ؾاٌحًؿ؟

 .جى بهحكیى ايحوام گیك باي... هیچکه: که جىلین ٌىؾ و بگىیؿبًابكایى قاهی يیاكث شم آو
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 «آوقی؟ اوالم هی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .بًؿم که هكگم با جى يصًگن و با کىايی که با جى شًگ ؾاقيؿ همكاه يٍىم اها با جى پیماو هی... يه: گلث

ال وی ؾقگفٌث و او يیم به يمؾ هىم ؼىؾ   ه ػلیه وولن ــ ِلی اللآو هكؾ وكوق هىم ؼىؾ بىؾ، په پیاهبك ؼؿا 
 57.بالگٍث و ٘ىلی يکٍیؿ که اوالم آوقؾ

 *   *   *

ؽتابذهیـ صلی الله علیه وسلم ـصهیىبهیاسیپیاهبشخذا
ی بوكه و آل ػمكاو قا  هكؾی هىیعی بىؾ که اوالم آوقؾ و وىقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق ؾوقاو پیاهبك ؼؿا 

 .يىٌث هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجىايىث بؽىايؿ و بًىیىؿ و گاه بكای پیاهبك  او هی. ايؿؼى

اها ياگهاو ال اوالم به يّكايیث بكگٍث و به گكوهی ال اهل کحاب هلعن ٌؿ و ٌكوع به بؿگىیی ال 
يىیىؿ شم  یؾايىث چه م هعمؿ يمی: گلث او هی. و ػیب شىیی ال هكآو کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .يىٌحن آيچه هى بكایً هی

 .«ای بگكؾاو ؼؿاويؿا او قا يٍايه»: که چًیى ؾیؿ ػلیه او ؾػا کكؾ و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

او قا ؾكى کكؾيؿ اها ِبط هًگام . یاقايً ؼىاوحًؿ ؾكًً کًًؿ... چًؿ قول يگفٌحه بىؾ که او ُهكؾ
 !هؾیؿيؿ که لهیى او قا بیكوو ايؿاؼث

ايؿ و  چىو ال ؾوث آياو گكیؽحه او قا ال هبكي بیكوو آوقؾه! ایى ظحما کاق هعمؿ و یاقاو اووث: گلحًؿ
 !ايؿ ای ايؿاؼحه گىٌه

 .جك کًؿيؿ ایى باق جا جىايىحًؿ لهیى قا ػمین

 !ِبط به يمؾ هبك او آهؿيؿ و ؾیؿيؿ لهیى او قا بیكوو ايؿاؼحه اوث

ايؿ و بیكويً  چىو آياو قا قها کكؾه بىؾ، هبكي قا کًؿه. وثایى هن کاق هعمؿ و یاقايً ا: گلحًؿ
 !ايؿ ايؿاؼحه
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 ...جك کًؿيؿ وپه لهیى قا ػمین

 ...اها هًگام ِبط ؾیؿيؿ لهیى ؾوباقه او قا بیكوو ايؿاؼحه اوث

 .ایى باق ؾايىحًؿ که ایى کاق هكؾم يیىث و او قا همايٙىق قها کكؾيؿ

ها ٌؿه بىؾ و  ی گكگ بالیچه... کكؾيؿ ها بك آو اؾقاق هی وگ.. .شىؿ او همايٙىق قوی لهیى اكحاؾه بىؾ
 ...کكؾيؿ پكيؿگاو اػٕای بؿيً قا جکه جکه هی

 :آقی

 58چ ٹ         ٹ ٿ چ

 .«کًًؿگاو قا ال جى بك ٘كف واؼحین ها ٌك هىؽكه»

 *   *   *

يضیشبابًی
 .هیًواع بًی يٕیك و هكیظه و بًی بًی: کكؾيؿ ی یهىؾ ليؿگی هی ؾق هؿیًه وه هبیله

ی کٍحه ٌؿگاو و ؾیگك هىائل با  پیمايی بىؾ که ؾق هىقؾ ؾیه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهیاو آياو و پیاهبك 
 .همؿیگك همکاقی کًًؿ

ی ؾو جى  ی ؾیه يٕیك قكحًؿ جا ؾقباقه و جؼؿاؾی ال یاقايً به يمؾ بًی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی قوىل ؼؿا  
جىوٗ یک ال اِعاب به يام ػمكو بى اهیة کٍحه ٌؿه بىؾ ال آياو یاقی ػاهك که اٌحباهی  ال بًی

ی آو ؾو جى پكؾاؼث  ی آو ؾو هوحىل و هىلماياو، ػهؿ و پیماو بىؾ، و بایؿ ؾیه بؽىاهؿ، لیكا هیاو هبیله
 .ٌؿ هی

 .ها کمک ؼىاوث يٕیك قویؿ و ال آو ی بًی به هعله ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .ؾهین جى قا یاقی هی... اباالواون باٌؿ ای: گلحًؿ

                                                           
. ۹۵: ظصك  -58
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 .ٌکى بىؾيؿ و ؼیايحکاق بىؾيؿ اها یهىؾیاو هىهی پیماو

ؼىاهًؿ بكایً اهىال ؾیه شمغ  ی ایًکه هی ی ؾیىاق هًحظك گفاٌحًؿ و ؼىؾ به بهايه پیاهبك قا لیك وایه
 .کًًؿ، قكحًؿ

چه کىی به . يؽىاهؿ آهؿؾیگك چًیى هىهؼیحی بكایماو پیً : وپه با یکؿیگك ؼلىت کكؾيؿ و گلحًؿ
 !کًؿ؟ ايؿالؾ و ها قا ال ؾوث او قاظث هی قوؾ و وًگی به قوی او هی باالی ایى ؼايه هی

 !هى: هكؾی به يام ػمكو بى شعاي هىئىلیث چًیى شًایث لٌحی قا پفیككث و گلث

كث جا وًگ قا به قوی به ؾیىاق آو جکیه ؾاؾه بىؾ ق ـ ِلی الله ػلیه وولن ـای که پیاهبك  ابى شعاي باالی ؼايه
 ...ایٍاو بیًؿالؾ

 ...ی ؾیىاق يٍىحه بىؾيؿ و یاقايً لیك وایه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 .يالل ٌؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو ؼبك ایى جى٘ئه ال آوماو بك قوىل الله 

يىل ؾق ايحظاق یهىؾیاو وك یاقايً ه. بكؼاوث و به وكػث به هؿیًه بالگٍث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .کكؾيؿ پیاهبك بكای کاقی قكحه و بال ؼىاهؿ گٍث شای ؼىؾ يٍىحه بىؾيؿ، و گماو هی

ؾیك کكؾ بكای شىحصىی او ال شای ؼىؾ بكؼاوحًؿ و هكؾی قا ؾیؿيؿ که ال  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوهحی پیاهبك 
 .گكؾؾ هؿیًه بال هی

 قا ؾیؿه اوث؟ له ػلیه وولن ــ ِلی الال او پكویؿيؿ که آیا پیاهبك 

 .ٌؿ ؾیؿم که واقؾ هؿیًه هی: گلث

 .هًگاهی که به او قویؿيؿ ػلث قا ال او پكویؿيؿ. ِعابه جؼصب کكؾيؿ که چكا به هؿیًه بكگٍحه اوث

گاه واؼث آياو قا ال شكیاو جى٘ئه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك   .ی یهىؾیاو آ

يٕیك يبكؾی قغ ؾاؾ و آياو قا هعاِكه يمىؾ و ؾق پایاو  و یهىؾیاو بًی ولن ــ ِلی الله ػلیه ووپه هیاو پیاهبك 
 .ال هؿیًه بیكوو قايؿ

 *   *   *



 105   بكؼیم
 

کًذخذاويذاصاودفاعهی
 .قیؽحًؿ کن يبىؾيؿ يوٍه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکىايی که بكای کٍحى او  

 :اها ؼؿاويؿ او قا ؾق ظلظ  ؼىؾ يگه ؾاٌحه بىؾ

 چ ڑ ڑ  ژ ژ چ
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 .«کًؿ و الله جى قا ال هكؾم ظلظ هی»

 !ؾق يبكؾ جبىک، اقجً هىلماياو بىیاق بمقگ بىؾ؛ بیً ال وی هماق هكؾ

ال جبىک به هؿیًه، هًاكواو ؾق ظال قیؽحى ٘كض یک جى٘ئه  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق اذًای بالگٍث پیاهبك 
 .بىؾيؿ

ـ يه جى ال هًاكواو يوٍه کٍیؿيؿ که هًگام باال قكحى پیاهبك ... گفٌحًؿ ها هی ها و ؾقه ؾق هیاو قاه ال کىه

 .ها ؼىؾ يیم باال قويؿ و او قا ال بلًؿی پاییى بیًؿاليؿ ال یکی ال کىه ِلی الله ػلیه وولن ـ

گاه کكؾی آيا ها قویؿيؿ، ؼؿاويؿ پیاهبكي قا ال يوٍه هًگاهی که به یکی ال کىه  .و آ

ؼىاهؿ ؾق ؾل ؾقه جىهق کًؿ، لیكا بكای  هك که ال ٌما هی»: به هكؾم ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«جك اوث ٌما وویغ

همیى کاق قا يیم کكؾ و ٌكوع به باال قكحى ال کىه . ؼىاوث ؼىؾ به جًهایی به باالی کىه قوؾ گىیا هی
 .هاو، و ػماق بى یاوك، همكاه ایٍاو يبىؾکىی ال یاقايً به شم ظفیلة بى ی. کكؾ

 .ی هكؾم يیم ؾق ؾل ؾقه هًمل گككحه بىؾيؿ بویه

وپه آهاؾه . اها آو چًؿ هًاكن با شكات بىیاق پٍث وك وی ظكکث کكؾيؿ و همكاه او ال کىه باال قكحًؿ
 ...هایٍاو پىٌايؿيؿ ی ؼىؾ قا با ػماهه ی ؼىؾ ٌؿيؿ و چهكه يوٍه
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کكؾ و ػماق اكىاق ٌحك قا  وىاق بك ٌحك ؼىؾ بىؾ و ظفیله کًاق ایٍاو ظكکث هی ه وولن ــ ِلی الله ػلیپیاهبك 
 .گككحه بىؾ

 .هصىم آوقؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو گكوهی ال هًاكواو وىاق بك اوبايٍاو به قوىل ؼؿا 

 .ؾؼٍمگیى ٌؿ و به ظفیله ؾوحىق ؾاؾ آياو قا په بكاو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

ٌؿ و با جکه آهًی که ؾق ؾوث ؾاٌث با آياو قوبكو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظفیله هحىشه ؼٍن قوىل ؼؿا 
. ايؿ ی ؼىؾ قا پىٌايؿه يگاهی به آو هكؾاو ايؿاؼث و ؾیؿ چهكه... ی اوباو آياو لؾ به چهكه... ٌؿ

 .گماو کكؾ ٌایؿ هىاككيؿ... ايؿ های ؼىؾ قا پىٌايؿه ؾايىث چكا چهكه يمی

اها ؼؿاويؿ ؾق ؾل آو هًاكواو وظٍث ايؿاؼث و هًگاهی که ٌصاػث ظفیله قا ؾیؿيؿ گماو کكؾيؿ 
 .ٌاو لى قكحه و به وكػث ال کىه پاییى آهؿيؿ و ؾق هیاو هكؾم پًهاو ٌؿيؿ يوٍه

یٍاو قا ها هكکب»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... بكگٍث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظفیله به يمؾ قوىل ؼؿا 
 ...«ای ػماق ظكکث کى... بمو ای ظفیله

 .وپه پاییى آهؿيؿ و ؾق ايحظاق هكؾم يٍىحًؿ... به وكػث قكحًؿ جا به باالی کىه قویؿيؿ

 «آیا ؾايىحی ایى گكوه چه کىايی بىؾيؿ؟»: به ظفیله ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

های ؼىؾ قا پىٌايؿه  وؾ و ؾق ظالی که چهكهوىاقی كاليی و كاليی قا ًٌاؼحن، اها جاقیک ب: گلث
 .بىؾيؿ با آياو قوبكو ٌؿم

 «ؼىاوحًؿ؟ آیا ؾايىحیؿ چکاق ؾاٌحًؿ و چه هی»: پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

 !يه به ؼؿا وىگًؿ ای پیاهبك ؼؿا: ظفیلة و ػماق گلحًؿ

ی که باالی بلًؿی قویؿم هكا به پاییى ها يوٍه کٍیؿه بىؾيؿ که همكاه هى بیایًؿ و هًگام آو»: ككهىؾ
 .«پكت کًًؿ

 ؾهی که گكؾيٍاو قا بميین؟ په آیا به ها ؾوحىق يمی: گلحًؿ
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ها قا به ظفیلة و  وپه يام آو« هعمؿ ؾوث به کٍحى یاقايً لؾه: ؾووث يؿاقم هكؾم بگىیًؿ»: ككهىؾ
 .«هایٍاو قا پًهاو ؾاقیؿ ّيام»: ػماق گلث، اها به ؼٙاب به آياو ككهىؾ

 *   *   *
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 (صلی الله علیه وسلن)استجابت دعای ایشاو : يىع دواسدهن
ؼؿاويؿ ؾػای او قا ؾق هٕای ظاشات و ال بیى . هىحصاب الؿػىة بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

جك  کكؾ که پیً ها و يمول بكکث، اشابث هی بكؾو هٍکالت و ٌلای بیماقاو و بكآوقؾه ٌؿو ؼىاوحه
 .بؽٍی ال آو قا بیاو يمىؾین

 :ؾق ایى بؽً بیٍحك به ایى هىقؾ ؼىاهین پكؾاؼث

هادسابىهشیشه
 ...پكوحیؿ بك ؾیى ؼىؾ هايؿه بىؾ و بث هی ه ػًه ــ قٔی اللهاؾق ابىهكیكه 

 .پفیككث کكؾ، اها هاؾقي يمی جىايىث او قا به اوالم ؾػىت هی ابىهكیكه ه جا هی

وؽًی گلث که  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی قوىل ؼؿا  قولی او قا به اوالم ككا ؼىايؿ، اها هاؾقي ؾقباقه
 . ابىهكیكه قا ياقاظث کكؾ

هى هاؾقم قا به اوالم ... ای پیاهبك ؼؿا: آهؿ و گلث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـه يمؾ قوىل ؼؿا ابىهكیكه گكیاو ب
ی ٌما وؽًی گلث که آو  اهكول او قا به اوالم ككا ؼىايؿم و ؾقباقه... پفیككث ؾاؾم اها يمی ؾػىت هی

 .قا بؿ ؾاٌحن؛ ال ؼؿاويؿ بؽىاه هاؾق ابىهكیكه قا هؿایث کًؿ

 .«ؼؿاويؿا هاؾق ابىهكیكه قا هؿایث کى»: ككهىؾ لیه وولن ــ ِلی الله عپیاهبك 

همیى که به ؼايه قویؿ و ؾق قا بال کكؾ . بیكوو آهؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـابىهكیكه ؼىٌعال ال ؾػای پیاهبك 
 ...همايصا بایىث ای ابىهكیكه: که ؾاؼل بیایؿ، هاؾقي که ِؿای پای او قا ًٌیؿه بىؾ گلث

هاؾقي ؿىل ... هؿجی هًحظك هايؿ. ايگاق هاؾقي ؾق ظال ؿىل بىؾ... قا ًٌیؿابىهكیكه ِؿای آب 
اٌهؿ او ال اله اال ... ای ابىهكیكه: کكؾ و لبان و قووكی ؼىؾ قا پىٌیؿ و وپه ؾق قا بال کكؾ و گلث

 ...الله و اٌهؿ او هعمؿا ػبؿه و قوىله
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ـ ِلی الله ػلیه يمؾ قوىل الله قیؽث به  ابىهكیكه ال ٌؿت ؼىٌعالی گكیىث و ؾق ظالی که اٌک هی

ؼؿاويؿ ؾػای ٌما قا پفیككث و هاؾق ابىهكیكه ! بٍاقت... ای پیاهبك ؼؿا: بالگٍث و گلث وولن ـ
 ...هؿایث یاكث

بىیاق ؼىٌعال ٌؿ و وحایً و ذًای الله قا به شای آوقؾ و وؽًی يیک  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .ؼٙاب به ابىهكیكه گلث

ال الله بؽىاه هى و هاؾقم قا هعبىب ... ای پیاهبك ؼؿا: بال ؾق ؼیك بیٍحكی ٘مغ آوقؾ و گلثابىهكیكه 
 !بًؿگاو هىهًث بگكؾايؿ و هعبث آياو قا ؾق ؾل ها شای ؾهؿ

ات ـ یؼًی ابىهكیكه ـ و هاؾقي قا هعبىب بًؿگاو  ؼؿاويؿا ایى بًؿه»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«هًاو قا هعبىب آياو هكاق ؾههىهًث بگكؾاو و هى

ی هى بًٍىؾ یا هكا ببیًؿ، هگك آيکه هكا ؾووث  هىهًی آككیؿه يٍؿه که ؾقباقه: گىیؿ ابىهكیكه هی
  60.«ؼىاهؿ ؾاٌث

 *   *   *

بشایابىعباطـصلیاللهعلیهوعلنـدعایایؾاو
وی ؾوث هباقک ؼىؾ قا بك ؾوي . ؾبكای ابى ػبان ؾػای كهن ؾق ؾیى کك ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل الله 

ؼؿاويؿا او قا ؾق ؾیى كویه گكؾاو و جاویل ـ یؼًی جلىیك ـ قا به او »: ابى ػبان گفاٌث، وپه ككهىؾ
 .«بیاهىل

ی پىك ػمىیً پفیككث و ابى ػبان  قا ؾقباقه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؼؿاويؿ هحؼال يیم ایى ؾػای پیاهبكي 
 .ٌىؾ كوه و جلىیك به وی اهحؿاء هیاهاهی ٌؿ که ؾق ػلىم ٌكیؼث و 

ابى ػبان ؾق قول ػككه بكای ظاشیاو ؼٙبه ؼىايؿ و : گىیؿ اي هی جا شایی که یکی ال یاقاو وی ؾقباقه
آو قا چًاو جلىیك کكؾ که اگك قوهیاو و . ی بوكه قا بكای آياو ؼىايؿ و آو قا آیه به آیه جلىیك کكؾ وىقه

 !آوقؾيؿ جما اوالم هیًٌیؿيؿ ض جكکاو و ؾیلمیاو آو قا هی
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*   *   * 

بشایايظبىهالکـصلیاللهعلیهوعلنـدعایایؾاو
په ال . بكای ايه بى هالک ؾػا يمىؾ که هال و ككليؿي اكموو و هباقک ٌىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایٍاو 

ق ال يىل او آو ايه بیً ال ؾیگك ايّاقیاو هال و ككليؿ ؾاٌث جا شایی که ال بیً ال ِؿ پىك و ؾؼث
 .بىؾيؿ

 .آهؿ ؾاؾ و قیعايی ؾاٌث که ال آو بىی هٍک هی او باؿی ؾاٌث که والی ؾو باق هیىه هی

 *   *   *

بشایابىطلحهوهمغشػـصلیاللهعلیهوعلنـدعایایؾاو
الؾواز يمىؾ و ال وی ِاظب یک پىك لیبا به يام ابىػمیك  ـ قٔی الله ػًه ـبا ابى٘لعه  ـ قٔی الله ػًها ـام ولین 

 .ٌؿ

 و ؾاٌث ؾووث قا کىؾک آو ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل بلکه و ؾاٌث ؾووث بىیاق قا او ابى٘لعه
یك» يام به ای پكيؿه با که ؾیؿ هی قا او گاه هك ـَ یك؟ ال ؼبك چه ابىُػمیك،: ككهىؾ هی کًؿ هی بالی «ُي ـَ ! ُي

 ابى٘لعه و گككث ٌؿت کىؾک بیماقی قولی... ٌؿ ايؿوهگیى بىیاق او و ٌؿ بیماق ابى٘لعه ككليؿ
... بالگٍث او يمؾ ال ؾیك و قكث ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل يمؾ کاقی وبب به

... بىؾ او يمؾ هاؾقي که ظالی ؾق ؾقگفٌث، بیماقی ٌؿت پی ؾق کىؾک

 ؼىؾم جا يگىییؿ چیمی ابا٘لعه به: گلث و کكؾ آقام قا آياو ولین ام اها گكیىحًؿ او بكای ؼايه اهل
... کًن بالگى بكایً قا هٕیه

 آهاؾه قا ابى٘لعه ؿفای و... ايؿاؼث آو بك ای پاقچه و گفاٌث ؼايه ی گىٌه ؾق قا کىؾک پیکك وپه
... کكؾ

... پكویؿ کىؾک ظال ال بالگٍث ؼايه به ابى٘لعه که هًگاهی

... باٌؿ قاظث االو اهیؿواقم... ٌؿ آقام: گلث ولین ام
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... يؿه جکايً اوث قاظث االو: گلث و يگفاٌث ولین ام اها بكوؾ او يمؾ ؼىاوث ابى٘لعه

... بىؾيؿ هن با ؾهی و قكحًؿ ؼلىت به ؼىقؾ قا ٌام ابى٘لعه آيکه ال په... آوقؾ قا ؿفایً وپه

 يظكت به... ابا٘لعه ای: گلث او به ؾاقؾ ؼىبی قوظی ؤغ و اوث ویك ابى٘لعه ؾیؿ که هًگاهی
 ؾاقيؿ ظن ؼايىاؾه آو آیا باًٌؿ، ؼىؾ اهايث ؼىاهاو وپه بؿهًؿ، ای ؼايىاؾه به قا اهايحی کىايی اگك

 ليًؿ؟ بال وك اهايث ؾاؾو ال

... يه: گلث

 شایی جا هايؿ يمؾٌاو ٘ىاليی هؿجی و بىؾيؿ يهاؾه ؼايىاؾه ایى يمؾ قا اهايحی کىايی آؼك: گلث وپه
! ؾهًؿ په قا آو آیؿ يمی ؾلٍاو ايؿ آهؿه آو ِاظباو که اکًىو... هىحًؿ آو ِاظب کكؾيؿ گماو که

... ايؿ کكؾه کاقی بؿ: گلث ابى٘لعه

... بؽىاه ؼؿاويؿ ال قا آو اشك... گككث په قا آو و بىؾ ؼؿاويؿ اهايث ككليؿت: گلث ولین ام آيگاه

 و ِبك ؾق اهٍب وىگًؿ ؼؿا به: گلث وپه... ؼىقؾ شا و ٌؿ ايؿوهگیى ٌؿت به ابى٘لعه
... کكؾ آهاؾه ؾكى بكای قا ككليؿي و بكؼاوث! ٌؿ يؽىاهی ؿالب هى بك ٌکیبایی

 ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك... واؼث باؼبك شكیاو ال قا او و آهؿ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل يمؾ به هًگام ِبط

... يمىؾ بكکث ؾػای ؾو آو بكای يیم ـ وولن

ِاظب ككليؿی ٌؿيؿ و ال هماو ككليؿ هلث پىك به ؾيیا آهؿيؿ که همه ظاكظ هكآو بؼؿها آو ؾو 
 61.بىؾيؿ

 *   *   *

بشایقىمدوطـ صلی الله علیه وسلم ـدعایوی
 :ؾاوحاو لیبایی ؾاقؾ« ؾون»هؿایث هىم 
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... کكؾيؿ هی ا٘اػث وی ال که بىؾ وكوقی «ؾون» ؼىؾ هىم هیاو ؾق ػمكو بى ٘لیل

 او اوحوبال به و ؾیؿيؿ قا وی هكیً اٌكاف ٌؿ هکه واقؾ که هًگاهی... آهؿ هکه به کاقی بكای قولی
... هىحن ؾون وكوق ػمكو، بى ٘لیل هى: گلث هىحی؟ کی جى: گلحًؿ و آهؿيؿ

 ًٌیؿو و او با يٍىحى ال... کًؿ هی پیاهبكی اؾػای که هىث هكؾی هکه ؾق ایًصا: به او گلحًؿ
! پكؾ هی ػولث بًٍىی قا وؽًً اگك و اوث شاؾوگك او که چكا کى پكهیم وؽًايً

 با و يًٍىم او ال وؽًی هیچ گككحى جّمین و جكویؿم آيکه جا گلحًؿ آيوؿق وىگًؿ ؼؿا به: گلث ٘لیل
 ؼىؾ گىي ؾق بكوؿ، گىٌن به وؽًً او، کًاق ال ػبىق هًگام آيکه جكن ال ظحی...يگىین وؽى او

... گفاٌحن پًبه

 او يمؾیک... گىیؿ هی وؽى و ایىحاؾه کؼبه کًاق ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل ؾیؿم و قكحن هىصؿ به
... بىؾ ؼىبی وؽًاو... بًٍىم قا او وؽًاو ال هىمحی که بىؾ ایى ؼؿاويؿ ؼىاوث و ایىحاؾم

 پًهاو هى ال لیبا و لٌث... ػاهلن هكؾی هى وىگًؿ ؼؿا به! بًٍیًؿ ػمایث به هاؾقت: گلحن ؼىؾ با
 ؼىاهن بىؾ ؼىبی وؽى اگك بًٍىم؟ قا هكؾ ایى وؽى که ٌىؾ هی آو هايغ چیم چه... هايؿ يمی

... کًن هی قهایً بىؾ بؿی وؽى اگك و پفیككث

 همیى و کكؾم ؾيبالً... قوؾ اي ؼايه به جا بكؼاوث وپه... قویؿ پایاو به يمالي جا هايؿم هًحظك
 به... گىیًؿ هی چًاو و چًیى هىهث... هعمؿ ای: گلحن... ٌؿم واقؾ همكاهً ٌؿ اي ؼايه واقؾ که

 ؼىبی وؽًاو جى ال اها... يًٍىم قا ِؿایث جا کكؾم پك پًبه با قا گىٌن که جكوايؿيؿ هكا آيوؿق ؼؿا
... کى ػكٔه هى بك قا ؼىؾ اهك... ًٌیؿم

... ؼىايؿ وی بك قا هكآو و کكؾ ػكٔه ٘لیل بك قا اوالم و ٌؿ ؼىٌعال بىیاق ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك

 که پكوحیؿ هی قا وًگی... ٌؿ هی ؾوق ؼؿاويؿ ال بیٍحك گفٌث هی که قول هك... ايؿیٍیؿ هؿقی ٘لیل
... بىؾ ٌؿه آٌکاق بكابكي ؾق ظن اکًىو و... گلث هی پاوػ قا يؿایً يه و ًٌىیؿ هی قا ِؿایً يه

... ٌؿ ؼىاهؿ چه بیاوقؾ اوالم اگك... ايؿیٍیؿ ؼىؾ ػاهبث به وپه

 گلث؟ ؼىاهًؿ چه هكؾم ؾهؿ؟ جـییك قا پؿقايً ؾیى و ؼىؾ ؾیى جىايؿ هی چگىيه
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... ؾووحاو... همىایگاو... ككليؿاو... اي ؼايىاؾه... اهىالً... اي ليؿگی

... ؼىقؾ ؼىاهؿ هن به چیم همه

... کكؾ وًگیى و وبک قا ؼىؾ آؼكت و ؾيیا و کكؾ كکك... هايؿ واکث ايؿکی ٘لیل

 ؼىًٌ آیؿ هی ؼىًٌ که هك... هايؿ ؼىاهؿ پایؿاق ؾیى بك آقی... کىكث ؾیىاق به قا ؾيیا ياگهاو
! ٌىؾ ياقاظث ٌىؾ، هی ياقاظث که هك و بیایؿ،

 ؾاقيؿ؟ اهمیحی چه لهیى اهل ٌىيؿ، ؼًٍىؾ آوماو اهل اگك

... اوث آوماو ؾق که اوث کىی آو ؾوث اي قولی و هال

... اوث آوماو ؾق که اوث کىی آو ؾوث اي بیماقی و والهحی

... اوث آوماو ؾق که اوث کىی آو ؾوث هواهً و شاه و هًّب

... اوث آوماو ؾق که اوث کىی آو ؾوث هكگً و ليؿگی ظحی بلکه

... يیىث هاللی ؾهؿ هی ؾوث ال لهیى ؾق آيچه بكای ٌىيؿ ؼًٍىؾ آوماو اهل اگك

 ؼىاهؿ هی که که هك بگفاق... بیایؿ بؿٌاو او ال همه آو ال په بگفاق بؿاقؾ ؾووث قا او ؼؿاويؿ اگك
... کًًؿ هىؽكه ؾیگكاو بگفاق... يًٍاوؿ قا او

 ػمیمحً و ٌؿ اكموو همحً بلکه و... آوقؾ لباو به قا ظن ٌهاؾت و آوقؾ اوالم شا ؾق ٘لیل... آقی
 آياو و گكؾم بكهی آياو يمؾ به هى... ؾاقيؿ ًٌىی ظكف هى ال هى هىم ؼؿا پیاهبك ای: گلث و ؼكوٌیؿ

... کًن هی ؾػىت اوالم به قا

... ؾاٌث ؾوي بك قا ؾیى ؿن که ظالی ؾق... بالگٍث ؼىیً هىم يمؾ به وكػث به ٘لیل وپه
... قویؿ ؼىؾ هىم وكلهیى به آيکه جا کكؾ ٘ی قا ها بلًؿی و ها پىحی

 ای: گلث ٘لیل اها... آهؿ يمؾي به بىؾ کهًىال پیكی که پؿقي قویؿ ؼىؾ ٌهك به که هًگاهی
! هى ال جى يه و جىام ال هى يه... ٌى ؾوق هى ال... پؿق
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 پىكم؟ چكا: گلث

... ام ٌؿه هعمؿ ؾیى جابغ و ام آوقؾه اوالم: گلث

... اوث هى ؾیى جى ؾیى: گلث پؿقي

... ؾهن یاؾ جى به ام گككحه یاؾ قا آيچه جا بیا هى يمؾ و کى پاکیمه قا لباوث و کى ؿىل و بكو په: گلث

 او و کكؾ ػكٔه وی بك قا اوالم ٘لیل... آهؿ وپه و کكؾ پاکیمه قا لباوً و کكؾ ؿىل و قكث پؿقي
... آوقؾ اوالم يیم

... آهؿ او يمؾ به همىكي... قكث ؼىؾ ی ؼايه به ٘لیل وپه

... يیىحن جى ال هى و يیىحی هى ال جى... ٌى ؾو هى ال: گلث

 چكا؟... كؿایث هاؾقم و پؿق: گلث همىكي

... ام ٌؿه ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ هعمؿ ؾیى جابغ هى... ايؿاؼحه شؿایی جى و هى هیاو اوالم: گلث

... اوث هى ؾیى جى ؾیى: گلث

... بكگكؾ هى يمؾ به و کى پاک قا ؼىؾت و بكو په: گلث ٘لیل

 گماو و ؾاٌحًؿ هی گكاهی قا او که «الٍكی ـو» يام به اكحاؾ بحی یاؾ... بكوؾ ؼىاوث همىكي
 یا وی به بیاوقؾ اوالم اگك که جكویؿ... ٌىؾ هی هصالات گىیؿ جكک قا ػباؾجً که هك کكؾيؿ هی

...  بكوايؿ لیايی ككليؿايً

 جكوی؟ يمی الٍكی ـو ال کىؾکاو بكای: گلث و بكگٍث

... قوايؿ يمی آياو به لیايی الٍكی ـی که ٌىم هی ٔاهى هى... بكو: گلث ٘لیل

... آوقؾ اوالم و يمىؾ ػكٔه وی بك قا اوالم آيگاه... کكؾ ؿىل و قكث وپه

 هصالىٍاو هیاو ؾق... ؼىايؿ ككا اوالم به قا آياو ؼايه، به ؼايه و گٍث ؼىؾ هىم هیاو ؾق ٘لیل وپه
... ؼىايؿ ككا ؼؿا ؾیى به قا ها آو و ایىحاؾ قاهٍاو ؾق و کكؾ ؾػىت اوالم به قا آياو
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... يپفیككحًؿ قا ها بث ػباؾت شم آياو اها

 ؾون... ؼؿا پیاهبك ای: گلث و قكث ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا قوىل يمؾ هکه به و ٌؿ ؼٍمگیى ٘لیل
! کى ؾػا آياو ػلیه ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؼؿا پیاهبك ای... يپفیككث و وقلیؿ ػّیاو

... کكؾ بلًؿ آوماو وىی به قا ؼىؾ ؾوحاو و کكؾ جـییك ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ پیاهبك ی چهكه

! ٌؿيؿ هالک ؾون: گلث ؼىؾ با ٘لیل

 هؿایث قا ؾون ؼؿاويؿا... کى هؿایث قا ؾون ؼؿاويؿا»: ككهىؾ ـ وولن ػلیه الله ِلی ـ ؾلىىل قظین آو اها
 ؼكز به يكهً و کى ؾػىت قا آياو و بكگكؾ ؼىؾ هىم يمؾ به»: ككهىؾ و کكؾ ٘لیل به قو وپه« ...کى
... «ؾه

... آوقؾيؿ اوالم که ؼىايؿ ككا اوالم به قا آياو آيچًاو و بكگٍث آياو يمؾ به ٘لیل

 *   *   *

بشایعشوهـصلیاللهعلیهوعلنـدعایوی
ی  ایًگىيه ٌؿ که همه. هایً پكوىؾ ٌىؾ بكای ػكوه ؾػا يمىؾ که هؼاهله ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوی 

 .کكؾ های او وىؾ هی هؼاهله

 اها ؾاوحاو ایى ؾػا چه بىؾ؟

او يیم به بالاق قكث و با . به وی ؾیًاقی ؾاؾ جا با آو گىولًؿی بؽكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقولی قوىل ؼؿا 
ها قا به یک ؾیًاق ككوؼث و آو ؾیًاق و گىولًؿ قا بكای  آو ؾیًاق ؾو گىولًؿ ؼكیؿ؛ وپه یکی ال آو

 !جؼكیق کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآوقؾ و ؾاوحايً قا بكای ایٍاو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

و بكای وی ؾػای بكکث ؾق « هایث بكکث ايؿالؾ الله بكایث ؾق هؼاهله»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ پیاهبك
 .ؼكیؿ و ككوي يمىؾ

 !بكؾ ؼكیؿ، وىؾ هی په ال آو اگك ػكوه ؼاک هن هی

*   *   * 
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علیهدؽمًايؼـصلیاللهعلیهوعلنـاعتجابتدعایوی
 ...په ال پیكولی و ايحٍاق اوالم، ؾق هصله هباقک ؼىؾ يٍىحه بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 

بكؼی يیم ال قوی ـلث و . آهؿيؿ وكاو هبایل هك کؿام هٙیؼايه و بكای اظهاق اوالم به يمؾ ایٍاو هی
 .وكٌکىحگی و ؼالف هیل ؼىؾ آهؿه بىؾيؿ

هؿقجمًؿ بىؾ به يمؾ جا ایًکه یک قول، قئیىی ال وكاو ػكب، که ؾق هیاو هىم ؼىؾ ِاظب هًملث و 
 .ایٍاو آهؿ

 ...ػاهك بى ٘لیل

جى هن ... ايؿ ای ػاهك، هكؾم هىلماو ٌؿه: هىم وی هًگاهی که ايحٍاق اوالم قا ؾیؿيؿ به او گلحًؿ
 .اوالم بیاوق

ام که يمیكم هگك هًگاهی که  به ؼؿا وىگًؿ، هىن ؼىقؾه: اها او که هحکّبك و وكکً بىؾ به آياو گلث
ظال بیاین و پیكو ایى ! وؾ واليؿ و يىل هى يیم په ال هى به پاؾٌاهی بكوًؿػكب هكا پاؾٌاه غ

 !شىايک هكیٍی ٌىم؟

ايؿ،  ٌؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها هًگاهی که هؿقت اوالم قا ؾیؿ و ؾیؿ که هكؾم چگىيه پیكو قوىل ؼؿا 
 ...قكث الله ػلیه وولن ــ ِلی همكاه با جؼؿاؾی ال یاقاو ؼىؾ وىاق بك ٌحك ٌؿ و به يمؾ پیاهبك ؼؿا 

ـ به يمؾ قوىل ؼؿا ... هیاو یاقاو گكاهی ؼىؾ بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـواقؾ هىصؿ ٌؿ ؾق ظالی که پیاهبك 

یؼًی بگفاق با جى به جًهایی وؽى ! با هى ؼلىت کى... ای هعمؿ: قكث و گلث ِلی الله ػلیه وولن ـ
 ...بگىین

هگك ... يه»: کكؾ، بًابكایى ككهىؾ یًگىيه اككاؾ شايب اظحیاٖ قا قػایث هیبا ا ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .«آيکه جًها به الله ایماو بیاوقی

 ...ای هعمؿ، با هى ؼلىت کى: گلث
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ای هعمؿ بكؼیم جا با : کكؾ يپفیككث، اها او پی ؾق پی ؾقؼىاوحً قا جکكاق هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 !با جى وؽى بگىین بیا جا... جى وؽى بگىین

 ...بكؼاوث جا با او وؽى بگىین ـ ِلی الله ػلیه وولن ـجا آيکه پیاهبك 

کًن جا  هى او قا هٍـىل هی: ای کٍايؿ و به او گلث به گىٌه« اقبؿ»ػاهك یکی ال یاقايً قا به يام 
 .هحىشه جى يٍىؾ؛ هك گاه چًیى کكؾم او قا با ٌمٍیك بمو

 ...ی ككِث ٌؿ ٌحه و آهاؾهاقبؿ ؾوث ؼىؾ قا بك ٌمٍیك گفا

... گلث ها با ػاهك وؽى هی يیم همكاه آو ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآو ؾو کًاق ؾیىاقی ایىحاؾه بىؾيؿ و پیاهبك 
ؼىاوث آو قا ال ؿالف بیكوو آوقؾ  ی ٌمٍیك ؼىؾ قا گككحه بىؾ، اها هك گاه هی اقبؿ يیم هبٕه

 .جىايىث يمی

يگكیىث، اها اقبؿ هیچ  کكؾ و ؾق همیى ظال به اقبؿ هی قا هٍـىل هی ـ ـ ِلی الله ػلیه وولنػاهك پیاهبك 
 .کكؾ ظكکحی يمی

 .ؼىاهؿ چه کًؿ هحىشه اقبؿ ٌؿ و ؾیؿ هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـياگهاو قوىل ؼؿا 

 .«ای ػاهك اوالم بیاوق»: ؼٙاب ػاهك ككهىؾ

 ؾهی؟ ای هعمؿ، اگك هىلماو ٌىم به هى چه هی: گلث

ی جى  هاوث بك ػهؿه ی آو هىلماياو ؾاقيؿ بكای جى يیم هىث و هك جکلیلی که بك ػهؿههك چه »: ككهىؾ
 .«يیم ؼىاهؿ بىؾ

 ؾهی؟ اگك اوالم بیاوقم، پاؾٌاهی قا په ال ؼىؾ به هى و هىم هى هی: ػاهك گلث

 .«چًیى چیمی قا يه به جى و يه به هىم جى يؽىاهن ؾاؾ»: ككهىؾ

 !باؾیه ال آو هى باٌؿ و ٌهكها بكای جىآوقم که  به ایى ٌكٖ اوالم هی: گلث

 .«يه»: ككهىؾ
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به ؼؿا هىن ای : اي جـییك کكؾ و با ِؿای بلًؿ گلث ایًصا بىؾ که ػاهك ؼٍمگیى ٌؿ و قيگ چهكه
ایًصا قا ػلیه جى پك ال هكؾاو و اوباو ؼىاهن کكؾ و به هك يؽل هؿیًه اوبی ؼىاهن بىث و ؾق ! هعمؿ

 !ؾه به جى هصىم ؼىاهن آوقؾؿٙلاو با هماق اوب وكغ يك و ها

ؾق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا . ؼىايؿ ال آيصا قكث کٍیؿ و قشم هی وپه ؾق ظالی که ػكبؿه هی
ؼؿاويؿا ٌك ػاهك قا ال هى کىجاه کى و هىهً قا »: همیى ظال يگاهً قا به آوماو ؾوؼث و ككهىؾ

 .«هؿایث يما

ؾق قاه ؼىحه ٌؿ و با ليی ال هىم ؼىؾ قوبكو ٌؿ که به او .. .ػاهك همكاه با یاقايً ال هؿیًه بیكوو قكث
 .ی او ؼىابیؿ ال اوب پاییى آهؿ و ؾق ؼايه. ی ؼىؾ بىؾ گلحًؿ و ؾق ؼیمه هی« ولىلیة»

وظٍث لؾه . آیؿ ای که ؾق گلىی ٌحكاو به وشىؾ هی ای ؾق گلىیً ظاهك ٌؿ هايًؿ ؿؿه ياگهاو ؿؿه
قا بكؾاٌث و ٌكوع به جاؼث کكؾ و ؾق همیى ظال ال ٌؿت ی ؼىؾ  ٌؿه و بك اوب ؼىؾ شهیؿ و يیمه

ی  ی ٌحكاو و هكگ ؾق ؼايه ای هايًؿ ؿؿه ؿؿه: گلث کٍیؿ و هی يالیؿ و ؾوث به گلىی ؼىؾ هی ؾقؾ هی
 !ولىلیه

 .شايً بك لهیى اكحاؾ و آيوؿق بك اوب ؼىؾ جاؼث که بؿو بی

 .یاقايً او قا قها کكؾيؿ و به يمؾ هىم ؼىؾ بكگٍحًؿ

 چه کكؾی ای اقبؿ؟: که واقؾ وكلهیى ؼىؾ ٌؿيؿ، هكؾم به يمؾ ِاقبؿ قكحًؿ و گلحىهمیى 

به ؼؿا وىگًؿ هعمؿ ها قا به ػباؾت چیمی ككا ؼىايؿ که ؾووث ؾاقم همیى االو يمؾ هى ! هیچ: گلث
 !کٍحن لؾم و هی بىؾ و او قا با جیك هی

و قكث، په ؼؿاويؿ بك او و بك یک یا ؾو قول په ال ایى وؽى، بكای ككوي ٌحك ؼىؾ ال ٌهك بیكو
 .ای ككوحاؾ که هك ؾو قا وىلايؿ ٌحكي ِاػوه

 :ی ػاهك و ِاقبؿ ایى آیات قا يالل کكؾ ؼؿاويؿ هحؼال ؾقباقه
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ   گ ک چ

 ﮼﮻  ﮺﮹ ﮸ ﮷  ﮵﮶﮴ ﮳ ﮲     ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھھ   ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ

               ﯁ ﯀ ﮾﮿﮽ 

 ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ   

 62چ يئ ىئ مئ حئ جئ ۋ

 ینکه آو قا كاي گكؾايؿ و ک ینکيؿ و کقا يهاو [ ؼىؾ]ال ٌما وؽى  ینکواو اوث یک[ او یبكا]»
 یپ هک اوث یككٌحگاو او یبكا( ۱۱)يؿ کت کاقا ظكکٌحى قا به ٌب پًهاو ؾاقؾ و ؾق قول آيیه ؼىک
 قا یهىم ظال الله هثیظن ؾق يًؿک یم یپاوؿاق وكي پٍث ال و قو يیپ ال الله ككهاو به قا او یپ ؾق
 یبكگٍث چیه بؽىاهؿ یبیآن یهىم یبكا الله چىو و ؾهًؿ قییجؾ قا ؼىؾ ظال آياو جا ؾهؿ یين قییجؾ
 و میب یبكا قا بكم هک ینک اووث( ۱۲) بىؾ يؽىاهؿ آياو یبكا یجگكیظما او ال قیؽ و وثیو آو یبكا
[ یشملگ] ككٌحگاو و او ظمؿ به قػؿ( ۱۳) کًؿ یم ؾاقیپؿ قا گكايباق یابكها و ايؿیيما یم ٌما به ؾیام
 هكاق اِابث هىقؾ بؽىاهؿ قا هک هك آيها با و ككوحًؿ یم ككو قا ها ِاػوه و يؿیگى یم ضیجىب هًیب ال
 .«اوث ككکی وؽث او و يًؿک یم هصاؾله الله ی باقه ؾق آياو هک یظال ؾق ؾهؿ یم

 *   *   *

ؼؿاويؿ هحؼال ایى پیاهبك بمقگ قا با هؼصمات یاقی ؾاؾ و بهحكیى یاقاو قا بكای او بكگمیؿ که او قا بیً 
 .ال ؼىؾ و ككليؿايٍاو ؾووث ؾاٌحًؿ

 .به او هصىم آوقؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق يبكؾ اظؿ، هٍكکاو به هّؿ کٍحى قوىل ؼؿا 

گفاٌحًؿ جیكها و ٔكبات ٌمٍیك به  ِكه گككحًؿ و يمیهای ؼىؾ ایٍاو قا ؾق هعا اها یاقاو او با بؿو
 .وی بكوؿ

                                                           
. ۱۳-۱۰: قػؿ  -62
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جیكی به ٌما ... ای پیاهبك ؼؿا: گلث گككث و هی اي قا ؾق بكابك ایٍاو هی ویًه ـ قٔی الله ػًه ـابى٘لعه 
 (یؼًی هى بمیكم و آویبی به ٌما يكوؿ... )گكؾو هى پیً ال گكؾو ٌما... يكوؿ

قكحن و ؾیؿم هكؾی ؾق بكابك او  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـبه وىی قوىل ؼؿا : ؾگىی هی ـ قٔی الله ػًه ـابىبکك 
٘ىلی يکٍیؿ که ال ٌؿت . ؼىب يگاه کكؾم ؾیؿم ابى٘لعه اوث. کًؿ شًگؿ و ال ایٍاو ؾكاع هی هی

 ...شكاظات به لهیى اكحاؾ و بیهىي ٌؿ

ـ ِلی پیاهبك . ٘لعه به لهیى اكحاؾه بىؾابى. ای جیمپكوال ؼىؾ قا به آيصا قوايؿ ياگهاو ابىػبیؿه هايًؿ پكيؿه

بیً ال ... به يمؾ ابى٘لعه قكحین. «واشب ٌؿ[ بهٍث بك او]به بكاؾقجاو بكویؿ که »: ككهىؾ الله ػلیه وولن ـ
 ... ؾه لؼن ؼىقؾه بىؾ

ی ال یک... به یاؾ یکی ال یاقاو ؼىؾ اكحاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهًگاهی که يبكؾ به پایاو قویؿ، قوىل ؼؿا 
... گككث ایىحاؾ و قول قا همكاه او قوله هی یکی ال کىايی که ٌب قا با او به يمال هی... بهحكیى یاقايً

 ...کكؾ، ظحی شايً قا کىی که همه چیم قا كؿای ؾیى هی

بیًؿ وؼؿ بى قبیغ چه  چه کىی هی»: وؼؿ بى قبیغ ايّاقی قا به یاؾ آوقؾ و ال یکی ال یاقايً پكویؿ
 «ليؿگاو اوث یا هكؾگاو؟ٌؿه؟ ؾق ٌماق 

 .پكؾالم که چه ٌؿه اوث هى بكایث به شىحصىی او هی: هكؾی ال ايّاق گلث

وؼؿ ... ؾق شىحصىی وی قكث و او قا ؾق ظالی که لؼمی ٌؿه بىؾ هیاو کٍحه ٌؿگاو یاكث
هایً پاقه پاقه بىؾ و بؿيً ؿباق  لبان... هایً قواو بىؾ کٍیؿ و ؼىو ال لؼن های آؼك قا هی يله

 ...لىؾآ

به هى اهك يمىؾه که ببیًن ؾق هیاو ليؿگايی یا ؾق هیاو  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا ... ای وؼؿ: گلث
 .کٍحه ٌؿگاو

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوالم هكا به قوىل ؼؿا ... هى ؾق ٌماق هكؾگاين: وؼؿ يگاهی به او کكؾ و گلث
و والم هكا به هىم هى بكواو و . ؼؿاويؿ به ؼا٘ك ها بهحكیى پاؾاي قا يّیب او کًؿ: بكواو و به او بگى
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يمؾ ؼؿاويؿ ػفقی يؿاقيؿ اگك ؾٌمى به پیاهبك ؾوث یابؿ ؾق ظالی که ؾق هیاو ٌما : ها بگى به آو
 ...کًؿ اظىان هی وؼؿ بىی بهٍث قا: بگى ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو به قوىل ؼؿا . چٍمی باهی اوث

 ...وپه شاو ؾاؾ

 *   *   *

دهًذحتیکافشاوؽهادتهی
 .ؾاؾيؿ ٌهاؾت هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظحی کاككاو يیم به هعبث اِعاب يىبث به پیاهبك 

همیى که ؼىاوث واقؾ . به هّؿ ػمكه قاهی آيصا ٌؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیً ال كحط هکه، قوىل ؼؿا 
یاو ككوحاؾگايی قا به يمؾ ایٍاو ككوحاؾيؿ جا وی قا ال واقؾ ٌؿو به هىصؿ العكام آيصا ٌىؾ هكیً

 .هًّكف کًًؿ

ـ ِلی الله ػلیه وی با پیاهبك . آهؿ، ػكوة بى هىؼىؾ بىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال شمله کىايی که يمؾ قوىل ؼؿا 

 .کكؾ گلث و به اِعاب که ؾوق و بك ایٍاو بىؾيؿ يگاه هی وؽى هی وولن ـ

اكحاؾ و  ايؿاؼث هگك آيکه ؾق کق ؾوث یکی ال آياو هی آب ؾهاو به لهیى يمی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
... ؾاؾيؿ ؾاؾ ؾق اشكای آو با هن هىابوه هی اگك به آياو ؾوحىقی هی... هالیؿ به چهكه و پىوث ؼىؾ هی

گلث  و هًگاهی که وؽى هی... گككث يمؾیک بىؾ بكای آب ؤىیً با هن ؾقگیك ٌىيؿ ؤى هی اگك
 .کكؾيؿ آوقؾيؿ، و ال قوی بمقگؿاٌث، هىحوین به وی يگاه يمی ِؿای ؼىؾ قا پاییى هی

به ؼؿا وىگًؿ هى به يمؾ ! چه کىايی بىؾيؿ: ػكوه که چًیى ؾیؿ به يمؾ یاقاو ؼىؾ بالگٍث و گلث
اها پاؾٌاهی يؿیؿم که یاقايً او قا ایًگىيه که یاقاو ... ام قو و هیّك و يصاٌی قكحهپاؾٌاهاو، ؼه

 !ؾاقيؿ، گكاهی بؿاقيؿ هعمؿ او قا گكاهی هی

 *   *   *

اوسادوعتداؽتًذ
ـ ِلی الله ػلیه ؼٙاب به ایٍاو  ـ قٔی الله ػًه ـقولی ػمك . کكؾيؿ ِعابه ایى هعبث قا به ِكاظث بیاو هی

 :تگق وولن ـ
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جكی، بلکه وىگًؿ به آيکه کحاب قا بك جى  جى بكای هى ال هال و ككليؿاين، هعبىب... ی الله ای ككوحاؾه
 63.جك هىحی يالل کكؾم ال ؼىؾم هن بكاین هعبىب

 هیاهث کی هىث ای پیاهبك ؼؿا؟: هكؾی يمؾ ایٍاو آهؿ و گلث

 «ای؟ بكای آو چه آهاؾه کكؾه»: ككهىؾ

 .ام، ولی الله و پیاهبكي قا ؾووث ؾاقم ی چًؿايی آهاؾه يکكؾه ؾههبكایً يمال و قوله و َ: گلث

ِعابه ال چیمی آيوؿق ؼىٌعال يٍؿيؿ که با ایى  64.«جى با کىی هىحی که ؾووحً ؾاقی»: ككهىؾ
 .«جى با همايی هىحی که ؾووحً ؾاقی»: وؽى

ايؿاؼحًؿ و هًگاهی که با  وایه هیكحًؿ بك وی  قاه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآياو هًگاهی که همكاه با پیاهبك 
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقویؿيؿ آو قا بكای پیاهبك  ؾاق هی قكحًؿ و ؾق هىیك به ؾقؼحی وایه وی به هىاككت هی

 .گفاٌحًؿ که لیك آو اوحكاظث کًؿ هی

 *   *   *

چگىيهاوسادوعتداؽتًذ؟
هائل بىؾيؿ هیچگاه او قا ال  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـ اها با ایى همه هعبث و وكا و اظحكاهی که بكای پیاهبك ؼؿا

 .هًملث وی یؼًی بٍكیث باالجك يبكؾيؿ

او وكوق ككليؿاو آؾم و ... آقی... ی اووث پیاهبك الله و بًؿه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـچكا که هعمؿ بى ػبؿالله 
 :ككهایؿ ٌلیغ قول هیاهث اوث، اها همايٙىق که الله وبعايه و جؼالی هی

 65چ ژ  ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ          ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ چ

                                                           
 .به قوایث بیهوی و اظمؿ با وًؿ ِعیط  -63
 .به قوایث بیهوی و اظمؿ با وًؿ ِعیط  -64
. ۶: كّلث  -65
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ؼؿای ٌما ؼؿایی [ که]ٌىؾ  وظی هی[ ایًگىيه]همايا هى ايىايی هىحن هايًؿ ٌما و به هى : بگى»
 .«اوث یگايه، په قاوث به وىی او قو کًیؿ و ال او آهكلي بؽىاهیؿ، و وای بك هٍكکاو

 .کاهؿ ال هؿق و اظحكام وی يمی ــ ِلی الله ػلیه وولن یؼًی بٍك بىؾو ایٍاو 

وی قوالث پكوقؾگاق ؼىؾ قا ابالؽ يمىؾ و ؾق ایى قاه هحعمل آلاق و اـیث بىیاق ٌؿ جا آيکه ؼؿاويؿ 
 .وی قا پیكول گكؾايؿ و ؾیى ؼىؾ قا ابالؽ يمىؾ

 بًابكایى ظن وی بك اهحً چیىث؟

 اٌؼاق و وكوؾهای ؿلى آهیم بؽىايًؿ؟ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآیا ایى اوث که بكای ایٍاو 

چًايکه ؾق ِعیعیى آهؿه ال چًیى کاقی يهی يمىؾه و ككهىؾه  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ؼؿا ! هكگم
همايا هى . قوی يکًیؿ ی هى چًايکه يّاقا ؾق هىقؾ ػیىی بى هكین ؿلى کكؾيؿ، لیاؾه ؾقباقه»: اوث

 .«ی اوین ی الله و ككوحاؾه بًؿه

ی بك گكؾو ها ایى اوث که بكایً هكاون هىلىؾی بگیكین و بكای والگكؾ اوكاء و هؼكاز شٍى یا ظن و
 بگیكین؟

چًايکه ؾق ِعیعیى ال وی قوایث اوث، ال ایى کاقها يیم يهی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـلیكا پیاهبك ها . يه
 .«هكؾوؾ اوث[ کاق]هك که کاقی ايصام ؾهؿ که ؾوحىق ها بك آو يیىث، آو »: يمىؾه و ككهىؾه اوث

 یا ظن وی به ككیاؾ ؼىاوحى وی به شای ؼؿاويؿ اوث؟

 یا ٘ىاف هبك ایٍاو یا هىن ؼىقؾو به يام ایٍاو به شای الله؟

 ...هكگم... يه

 .ی ایى کاقها ٌكک آوقؾو ؾق ػباؾت پكوقؾگاق اوث همه

 په ظن وی بك گكؾو ها چیىث؟

 *   *   *
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اولیىحق
ی اووث، و هوؿم ؾاٌحى هعبث وی بك ؼىؾ و ككليؿاو و پؿق  الله و ككوحاؾهی  اػحواؾ به ایًکه وی بًؿه

 .و هاؾق و همه هكؾم

 .همچًیى بمقگؿاٌث و اظحكام وی، ِلی الله ػلیه وولن

 :ككهایؿ ؼؿاويؿ هحؼال هی

 66چ ڻ ں ں ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ

يمىؾيؿ و ال يىقی که با وی يالل اي  په کىايی که به او ایماو آوقؾيؿ و او قا بمقگ ؾاٌحًؿ و یاقی»
 .«ٌؿه پیكوی کكؾيؿ، آيايًؿ که قوحگاقيؿ

ساعتگىؽمشدوایؾاو،صلیاللهعلیهوعلن
 .گىیؿ گىیؿ، لیكا وی ال قوی هىای يله وؽى يمی قاوحگى ٌمكؾو ایٍاو ؾق وؽًايی که هی

 :ببیى ِعابه ؾق ایى هىقؾ چه قكحاقی ؾاٌحًؿ

 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو اوالم ٌكوع به ايحٍاق يمىؾ، قوىل ؼؿا هًگاهی که كحىظات گىحكي یاكث 
گاه يیم اللم بىؾ بكای ایى کاق اقجٍی قا . ؾػىجگكايی قا ال وىی ؼىؾ بكای ؾػىت هبایل اقوال يمىؾ

 .ككوحاؾ هی

. ی وی و هىلماياو شًگی قغ ؾاؾ هیاو هبیله... ػؿی بى ظاجن ٘ایی، پاؾٌاهی ككليؿ پاؾٌاه بىؾ
 .ال ایى يبكؾ گكیؽث و ؾق وكلهیى ٌام به قوهیاو پًاهًؿه ٌؿ ػؿی اها

آياو به واؾگی ٌکىث ؼىقؾيؿ لیكا پاؾٌاه و ككهايؿه آياو . اقجً هىلماياو به وكلهیى ٘یء قویؿ
 .گكیؽحه بىؾ و اقجً يیم ؤؼیث هًظمی يؿاٌث

                                                           
. ۱۵۷: اػكاف  -66
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قا ككاهىي  کكؾيؿ و ظحی ؾق ظالث شًگ يیم هعبث هایٍاو به هكؾم يیکی هی هىلماياو ؾق شًگ
 .ی ٘یء  و اظهاق هؿقت هىلماياو بىؾ ال وىی ؾیگك هؿف آياو شلىگیكی ال يیكيگ هبیله. کكؾيؿ يمی

 .ها بىؾ هىلماياو بكؼی ال هكؾم ٘یء قا به اواقت گككحًؿ که ؼىاهك ػؿی بى ظاجن ؾق هیاو آو

ق ؾاٌث و او قا ال ككاق ػؿی به ظٕى ـ ِلی الله ػلیه وولن ـشایی که قوىل ؼؿا ... اویكاو قا به هؿیًه بكؾيؿ
 .ٌام باؼبك واؼحًؿ

گكیمؾ؟ چگىيه هىم ؼىؾ قا قها  چٙىق ال ؾیى ؼؿا هی! ال ككاق ػؿی جؼصب کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 !کًؿ؟ هی

 .اها قاهی بكای قویؿو به ػؿی يبىؾ

وق ٌؿ ؾوباقه به بكای همیى هصب... ال آو وى، هايؿو ؾق وكلهیى قوهیاو بكای ػؿی ؼىي يبىؾ
ـ ِلی الله ػلیه بؼؿ هن قاهی ؾق بكابك ؼىؾ يؿیؿ شم ایًکه به هؿیًه بكوؾ و با پیاهبك . وكلهیى ػكب بالگكؾؾ

 67.ؾیؿاق کًؿ و با وی ال ؾق هّالعه یا جىاكن واقؾ ٌىؾ وولن ـ

 :کًؿ ػؿی ؾاوحاو قكحى ؼىؾ به هؿیًه قا چًیى بالگى هی

 ...يبىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق هیاو ػكب کىی يمؾ هى هًلىقجك ال قوىل ؼؿا 

ـ ِلی الله ی پیاهبك ؼؿا  اها همیًکه ؾقباقه. هى بك ؾیى يّكايیث بىؾم و ؾق هیاو هىم ؼىؾم پاؾٌاه بىؾم

 .ًٌیؿم ال وی به ٌؿت بؿم آهؿ و ال هیاو هىم ؼىؾ به يمؾ هیّك قكحن ػلیه وولن ـ

به ؼؿا وىگًؿ اگك به يمؾ ایى هكؾ بكوی و ببیًی، اگك ؾقوؿگى : آيصا ؼىٌن يیاهؿ و با ؼىؾ گلحناها ال 
 ...قوايؿ و اگك قاوحگى بىؾ ایى قا ؼىاهن ؾايىث بىؾ که به هى لیايی يمی

ایى ػؿی بى ظاجن : همیًکه واقؾ هؿیًه ٌؿم هكؾم با ؼىؾ ٌكوع به گلحگى کكؾيؿ... به يمؾ او قكحن
 !ػؿی بى ظاجن اوثایى ... اوث

 .ؾق هىصؿ واقؾ ٌؿم ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقكحن جا به يمؾ قوىل ؼؿا 

                                                           
 .ايؿ ؼىاهك وی به ٌام قكث و او قا بالگكؾايؿ بكؼی گلحه  -67
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 «ػؿی بى ظاجن هىحی؟»: به هى گلث

 .ػؿی بى ظاجمن... آقی: گلحن

با وشىؾ آيکه وی ؾق ... ال آهؿو وی ؼىٌعال ٌؿ و او قا بىیاق گكاهی ؾاٌث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
او بىؾ و ال يبكؾ آياو گكیؽحه بىؾ و يىبث به اوالم بـٓ و کیًه ؾاٌث و به ظال يبكؾ با هىلماو

 .اها با ایى وشىؾ وی قا با قوی ؼىي پفیكا ٌؿ و او قا با ؼىؾ به ؼايه بكؾ. يّكايیاو پًاهًؿه ٌؿه بىؾ

و بكابك کكؾ که آو ؾ قكث با ؼىؾ كکك هی قاه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـػؿی ؾق ظالی که همكاه با پیاهبك 
 !هىحًؿ

 .های ٘یء و ؾوق و بك آو بىؾ پاؾٌاه هؿیًه و ا٘كاف آو بىؾ و او پاؾٌاه کىه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهعمؿ 

 .بك ؾیى آومايی اوالم بىؾ و او يیم بك ؾیى آومايی يّكايیث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهعمؿ 

 .او يیم کحابی هًَمل ؾاٌث که ايصیل بىؾ کحابی هًَمل ؾاٌث که هكآو بىؾ و ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهعمؿ 

 .اظىان ػؿی ایى بىؾ که آو ؾو ككهی با هن يؿاقيؿ هگك ال يظك هؿقت و اقجً

 :قكحًؿ وه ظاؾذه قغ ؾاؾ ؾق ظالی که هی

با جى کاقی ... ای پیاهبك ؼؿا: قا ِؿا لؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی قاه ایىحاؾه بىؾ په پیاهبك ؼؿا  ليی ؾق هیايه
 ...ؾاقم

ؾوث ؼىؾ قا ال ؾوحاو ػؿی بیكوو کٍیؿ و به يمؾ وی قكث و به ظاشث وی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 
 .گىي ؾاؾ

ـ ِلی ًٌاؼث به ایى هًظكه يگكیىث و قكحاق پیاهبك  ػؿی بى ظاجن که پاؾٌاه و ولیكاو قا ؾیؿه بىؾ و هی

 .که هبال ؾیؿه بىؾ هوایىه کكؾبا هكؾم قا با قكحاق پاؾٌاهاو و وكايی  الله ػلیه وولن ـ

ایى اؼالم . به ؼؿا وىگًؿ ایى اؼالم پاؾٌاهاو يیىث: هؿجی ٘ىاليی كکك کكؾ و با ؼىؾ گلث
 .پیاهبكاو اوث

 .به يمؾ ػؿی بالگٍث و به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـکاق آو لو جمام ٌؿ و پیاهبك 
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 اها آو هكؾ چه گلث؟... آهؿ ِلی الله ػلیه وولن ـ ـهكؾی به يمؾ قوىل ؼؿا ... ؾق همیى ظال

. هى اهىالی أاكه ؾاقم و ؾق شىحصىی كویكی هىحن که آو قا به وی بؿهن... ای پیاهبك ؼؿا: آیا گلث
 با آو چه کًن؟... ام و هوؿاقی هعّىل يمؾم أاكه هايؿه لهیًن قا ؾقو کكؾه: یا گلث

يیال  کكؾ هىلماياو ذكوجمًؿ و بی و بىؾ ػؿی اظىان هیکه اگك چًی... کاي ایًٙىق گلحه بىؾ... يه
 ...هىحًؿ

 ...كویك و يیالهًؿم... ای پیاهبك ؼؿا: آو هكؾ گلث

ؾیگك هىلماياو يیم جًها به ... هیچ ؿفایی يؿاٌث که با آو گكوًگی ككليؿاو ؼىؾ قا هكجلغ کًؿ
 .جىايىحًؿ به او کمک کًًؿ ی يیال ؼىؾ ؿفا ؾاٌحًؿ و يمی ايؿاله

وؽًايی با وی گلث و  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك ... ًٌیؿ هكؾ ایى وؽًاو قا گلث و ػؿی يیم هیآو 
 ...وپه به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾ

چًؿ هؿم بیٍحك يككحه بىؾيؿ که هكؾ ؾیگكی آهؿ و ال ؾوث قاهمياو به وی ٌکایث بكؾ که ال به 
 .یًه ؾوق ٌىيؿهای هؿ ؾٌمًاو و ؾلؾاو لیاؾ هىحًؿ شكات يؿاقيؿ ال ؼايه

 .پاوػ وی قا يیم ؾاؾ و بال به قاه ؼىؾ اؾاهه ؾاؾيؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

او که ؾق هیاو هىم ؼىؾ ػمیم و ٌكیق اوث و ؾٌمًی يؿاقؾ که ؾق کمیى وی ... ػؿی با ؼىؾ ايؿیٍیؿ
 وحًؿ؟باٌؿ، چكا به ایى ؾیى واقؾ ٌىؾ که اهل آو ؾق ظال ٔؼق و بیچاقگی و كوك و يیال ه

ـ ِلی جًها یک هحکا وشىؾ ؾاٌث که پیاهبك ... واقؾ ٌؿيؿ... قویؿيؿ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـی پیاهبك  به ؼايه

 .«ایى قا بگیك و بك آو بًٍیى»: ؾاٌث ػؿی به وی ؾاؾ و ككهىؾ بكای گكاهی الله ػلیه وولن ـ

 .يه ٌما بًٍیًیؿ: اها ػؿی آو قا په ؾاؾ و گلث

 .و ػؿی بك آو يٍىث. «يه ٌما بك آو بًٍیًیؿ»: يپفیككث و ككهىؾ ػلیه وولن ــ ِلی الله پیاهبك 

 ...ی ؾیىاقها قا یکی یکی ال هیاو ػؿی و اوالم بكؾاٌث همه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـآيگاه پیاهبك 

 .«...اوالم بیاوق، ؾق والهث ؼىاهی بىؾ»... ای ػؿی
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 ...اها هى بك ؾیًی هىحن: ػؿی گلث

گاهن»: ككهىؾ لله ػلیه وولن ــ ِلی اپیاهبك   .«هى بیً ال جى به ؾیى جى آ

 ؾايی؟ جى بیً ال هى ؾیى هكا هی: ػؿی گلث

 «هگك جى ال قکىویاو يیىحی؟... آقی»: ككهىؾ

ـ ِلی الله به وبب ههاقجی که قوىل ؼؿا ... های يّكايیث آؿٍحه به هصىویث بىؾ قکىویه یکی ال ٌاؼه

جك اقائه ؾاؾ و هفهب وی قا  بلکه ا٘الػاجی ؾهین« هگك يّكايی يیىحی؟»: ؾاٌث، به او يگلث ػلیه وولن ـ
 .به ٘ىق ؾهین بیاو کكؾ

اها . هى ؼىؾم ؾیى ؾاقم: ٌىی؟ بؼؿ جى بگىیی چكا هىیعی يمی: ككْ کى یکی ؾق اقوپا به جى بگىیؿ
كؼی هگك ٌا: هگك وًی يیىحی؟ بلکه بگىیؿ: هگك هىلماو يیىحی؟ و يگىیؿ: او ؾق پاوػ جى يگىیؿ

 يیىحی؟ یا هگك ظًبلی يیىحی؟

 .ؾايؿ ی ؾیى و هفهب جى هی ایًصاوث که ؼىاهی ؾايىث او همه چیم قا ؾقباقه

هگك ال قکىویاو »: ككهىؾ. با ػؿی کكؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى هماو کاقی بىؾ که آو هؼلن يؽىث 
 «يیىحی؟

 .آقی: ػؿی گلث

قوی یک چهاقم ؿًاین قا بكای ؼىؾت  هی اها جى هًگاهی که با هىم ؼىؾ به شًگ»: ككهىؾ
 «ؾاقی؟ بكهی

 .آقی: ػؿی گلث

 «!اها ایى کاق ؾق ؾیى جى ظالل يیىث»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 !ؾقوث اوث: ایًصا بىؾ که ػؿی به لکًث لباو اكحاؾ و گلث
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گىیی  جى هی. ٌىؾ آوقؾو جى هیؾاين چه چیم هايغ اوالم  هى هی»: ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 
 «کصاوث؟68ؾايی ظیكه  ای ػؿی هی... کىايی که ػكب ٘كؾٌاو يمىؾه... ايؿ ٔؼیلاو جابغ او ٌؿه

 .ام اي ًٌیؿه اها ؾقباقه... ام يؿیؿه: گلث

قوايؿ جا شایی که لو جًها  هىن به آيکه شاين به ؾوث اووث؛ ؼؿاويؿ ایى کاق قا به اجمام هی»: ككهىؾ
 .«آوقؾ ی کؼبه قا به شای هی ٌىؾ و ٘ىاف ؼايه ِی کىی ال ظیكه ؼاقز هیبؿوو همكاه

ٌىؾ و  ٌىؾ که لو هىلماو جًها بؿوو هعكم و همكاه ال ظیكه ؼاقز هی یؼًی اوالم آيوؿق هؿقجمًؿ هی
گفقؾ بؿوو آيکه کىی شكات کًؿ به وی جؼكْ کًؿ یا هالً قا بكؾاقؾ، چكا که  ال کًاق ِؿها هبیله هی

 .ؾق آو ؾوقاو ؾاقای هؿقت  و هیبث ؼىاهًؿ بىؾهىلماياو 

! قوؿ ٌىؾ جا به هکه هی ليی جًها ال ػكام ؼاقز هی... ػؿی که چًیى ًٌیؿ آو ِعًه قا جّىق کكؾ
! با ؼىؾ جؼصب کكؾ... های ٘یء، وكلهیى هىم او ال کًاق کىه... گفقؾ یؼًی ال ٌمال شمیكة الؼكب هی

 !ايؿ کصا ؼىاهًؿ بىؾ؟ كحه کكؾهپه قاهمياو ٘یء که شمیكة الؼكب قا آي

 «!!های ؼىكو ككليؿ هكهم گٍىؾه ؼىاهؿ ٌؿ و گًس»: وپه ككهىؾ

 های ككليؿ هكهم؟ گًس: گلث

 .«و اهىال وی همه ؾق قاه ؼؿا ؼكز ؼىاهؿ ٌؿ... ؼىكو ككليؿ هكهم... آقی»: ككهىؾ

٘ال یا يوكه ؼىاهؿ  اگك ػمكت به ؾقالا ايصاهؿ ؼىاهی ؾیؿ که هكؾی با ؾوحايی پك ال»: وپه ككهىؾ
 .«کًؿ که کىی آو قا ال وی بپفیكؾ اها کىی قا يؽىاهؿ یاكث که آو قا بكؾاقؾ آهؿ و ؼىاهً هی

پكؾالؾ که  ی ؼىؾ به شىحصىی کىی هی یؼًی هال و ذكوت آيوؿق لیاؾ ؼىاهؿ ٌؿ که ذكوجمًؿ با ِؿهه
 !آو قا بپفیكؾ اها كویكی قا يؽىاهؿ یاكث که آو قا ال وی هبىل کًؿ

: به يّیعث ػؿی پكؾاؼث و آؼكت قا به یاؾ وی آوقؾ و ككهىؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوپه قوىل ؼؿا 
ٌک قولی هك یک ال ٌما ؾق بكابك ؼؿاويؿ هكاق ؼىاهؿ گككث ؾق ظالی که هیاو او و ؼؿاويؿ  بی»

                                                           
 .ٌهكی ؾق ػكام: ظیكه  -68
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هیچ هحكشمی يیىث، په به قاوث ؼىؾ ؼىاهؿ يگكیىث و شم شهًن چیمی يؽىاهؿ ؾیؿ، و به چپ 
 «...وؾ ؼىاهؿ يگكیىث و شم شهًن چیمی يؽىاهؿ ؾیؿغ

 ...ػؿی واکث هايؿ و به كکك ككو قكث

ٌىؾ که ال گلحى ال اله  چه چیم باػد هی»: ی اكکاق او قا بكیؿ و ككهىؾ قٌحه ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاها پیاهبك 
 «!اال الله بگكیمی؟ هگك ؼؿایی بمقگحك ال الله وكاؽ ؾاقی؟

يیىث شم الله، و گىاهی [ به ظن]ؾهن که هؼبىؾی  گىاهی هی... و هىلماين هى ظًیق: ػؿی گلث
 .ؾهن که هعمؿ بًؿه و پیاهبك اووث هی

 ...ی پیاهبك ال ٌؿت ٌاؾی ؾقؼٍیؿ ایًصا بىؾ که چهكه

 :گىیؿ ػؿی بى ظاجن هی

. ف يمىؾآو لو قا ؾیؿم که ال ظیكه بیكوو آهؿه و بؿوو هیچ همكاهی و هعاكظی به بیث الله آهؿ و ٘ىا
و هىن به آيکه شاين به ؾوث اووث، ... های ؼىكو قا كحط کكؾيؿ و ؼىؾم همكاه کىايی بىؾم که گًس

 69.گلث يیم قغ ؼىاهؿ ؾاؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـوىهیى چیمی که پیاهبك ؼؿا 

کًؿ و ببیى ال  قا جّؿین هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـچگىيه وؽى قوىل ؼؿا  ـ قٔی الله ػًه ـببیى ػؿی بى ظاجن 
 !ی اؼباق هىشىؾ ؾق وًث يبىی ٌک ؾاقيؿ؟ وىی ؾیگك چگىيه بكؼی ال هىلماياو اهكولی ؾقباقه

 *   *   *

دسودفشعتادوبشوی،صلیاللهعلیهوعلن
 :ككهایؿ ؼؿاويؿ هحؼال هی. ال ؾیگك ظوىم وی بك ها، ؾقوؾ ككوحاؾو بك ایٍاو اوث

 70چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 

                                                           
. به قوایث هىلن و اظمؿ  -69
. ۵۶: اظماب  -70
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ایؿ بك وی ؾقوؾ ككوحیؿ  ككوحًؿ؛ ای کىايی که ایماو آوقؾه همايا الله و ككٌحگايً بك پیاهبك ؾقوؾ هی»
 .«و چًايکه بایؿ والم گىییؿ

ـ ِلی قوىل الله . ٌىؾ بیٍحك هىقؾ جاکیؿ اوث بكؾه هی  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـایى اهك هًگاهی که يام ایٍاو 

به قوایث ]« ؼىاق و ـلیل باؾ آيکه يمؾ وی یاؾ هى ٌىؾ و بك هى ؾقوؾ يلكوحؿ»: ككهایؿ هی الله ػلیه وولن ـ
 ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو همچًیى هًگام ًٌیؿو اـاو؛ اهام هىلن قوایث کكؾه اوث که قوىل ؼؿا [. جكهفی

ؾقوؾ گىیؿ جکكاق کًیؿ، وپه بك هى  هًگاهی که ِؿای هىـو قا ًٌیؿیؿ آيچه قا هی»: ككهىؾيؿ
 .«ككوحیؿ

ؾقوؾ  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـهمچًیى هًگام واقؾ ٌؿو به هىصؿ و بیكوو قكحى ال آو وًث اوث بك پیاهبك 
« جكقظَن  أبىاَب  لي ضواكَث  ، ـيىبي لي قاؿِق  اللهن»: گىیین ككوحاؾ، هرال بكای واقؾ ٌؿو به هىصؿ هی

 [.به قوایث اظمؿ( ]هى بگٍاییا الله، گًاهاين قا بیاهكل و ؾقهای قظمث ؼىؾ قا بكای )

 ـ قٔی الله ػًه ـجكهفی ال ػمك . ؾق پایاو ؾػا يیم هىحعب اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾقوؾ ككوحاؾو بك ایٍاو 
ؾػا هیاو لهیى و آوماو هحىهق اوث جا هًگاهی که بك پیاهبكت ؾقوؾ »: قوایث کكؾه که گلث

 .«بلكوحی

ـ قوىل الله . اهمیث بیٍحكی ؾاقؾ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾق قول شمؼه و ٌب آو، ؾقوؾ ككوحاؾو بك ایٍاو 

آؾم ؾق آو آككیؿه ٌؿه و ؾق آو ؾق . قول شمؼه ال بهحكیى قولهای ٌماوث»: ككهایؿ هی ِلی الله ػلیه وولن ـ
بىیاق بك هى ؾقوؾ ككوحیؿ که ؾقوؾ  قويؿ؛ بًابكایى ؾق ایى قول ٌىؾ و هكؾم ال هىي هی ٌیپىق ؾهیؿه هی

 .«ٌىؾ ٌما بك هى ػكٔه هی

 *   *   *

ال ؾیگك ظوىم ایٍاو بك گكؾو ها، ًٌاؼث ویكت او و كٕائل و هؼصمات ایٍاو و هؼككی ایٍاو به 
 .قوی البحه به ٌكٖ ؾوقی ال ؿلى و لیاؾه. ؾیگك هكؾم اوث

والث او و ؾوقی ال هؼّیث و همچًیى ػمل به ٌكیؼث او و پیكوی ال وًث وی و قوايؿو ق
 .هؽاللحً، و پیكوی ال ایٍاو ؾق ظاهك و با٘ى
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پیكوی ال وًث وی یؼًی اهحؿاء به کكؾاق و گلحاق ایٍاو و ظحی قوي ؼىقؾو و يىٌیؿو و ؼىابیؿو و 
 .ی کاقهای وی، ِلی الله ػلیه وولن همه

يیؿ؛ هعاوى قا بگفاقیؿ و با یهىؾیاو هؽاللث ک»: ككهایؿ یؼًی وهحی وؽى ایٍاو قا ًٌیؿی که هی
 .اهك وی قا ا٘اػث و اشكا کًی« وبیل قا کىجاه کًیؿ

« جك اوث ؾق آجً اوث آيچه ال لبان که ال کؼبیى پاییى»: و هًگاهی که ًٌیؿی ایٍاو ككهىؾه اوث
 .اهك وی قا به وكػث اشابث يمایی

 :ككهایؿ و ؼؿاويؿ هحؼال هی

 71چ        ی ی ی               ی ىئ ىئ ىئ       ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئچ 

قوىل الله الگىیی اوث يیک، بكای هك که به الله و قول بالپىیى [ ٌؽّیث]ٌک بكای ٌما ؾق  بی»
 .«کًؿ اهیؿ ؾاقؾ و الله قا بىیاق یاؾ هی

ها یا ؼىقؾو قبا يهی کكؾ، یا به يیکی ؾق ظن پؿق و هاؾق و ِؿهه اهك  بلکه اگك جى قا ال ًٌیؿو جكايه
 .به وكػث و با ؼًٍىؾی اهك او قا ا٘اػث يمایی يمىؾ

 :ككهایؿ ؼؿاويؿ هحؼال هی

  72چ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ  ائ ائ  ى ى ې       ې ې چ

ها ؾاوقی کًًؿ،  ٌىيؿ جا هیاو آو همايا وؽى هىهًاو هًگاهی که به وىی الله و پیاهبكي ؾػىت هی»
 .«آياو هماو قوحگاقايًؿ ًٌیؿین و ا٘اػث يمىؾین؛ و: گىیًؿ ایى اوث که هی

 :ككهایؿ و هی

                                                           
. ۲۱: اظماب  -71
. ۵۱: يىق  -72
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 ائ ائ ى ى    ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ چ

  73چ وئ ەئ ەئ

آوقيؿ، جا ایًکه جى قا ؾق هىقؾ آيچه هىقؾ  ولی چًیى يیىث؛ هىن به پكوقؾگاقت که ایماو يمی»
های ؼىؾ هیچ اظىان  ای ؾق ؾل اؼحالكٍاو اوث به ؾاوقی بكگمیًًؿ، وپه ال ظکمی که کكؾه

 .«ياقاظحی يکًًؿ و کاهال جىلین ٌىيؿ

ؼؿاويؿ . ا٘اػث ال وی و ؾقؼىاوث ظکن ال ایٍاو اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـال شمله ظوىم ایٍاو 
 :ككهایؿ هحؼال هی

 74چ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ 

 .«يًؿک ا٘اػث او ال یاله میجىف به هکآو هگك میيلكوحاؾ قا یاهبكیپ چیه ها و»

گىیؿ، ؼؿاويؿ هحؼال ؾق بیً ال وی هىٔغ ؾق کحاب ؼىؾ به  االوالم ابى جیمیه هیچًايکه ٌیػ 
 .ا٘اػث وی اهك يمىؾه

 :وابىحه يمىؾه و ككهىؾه اوث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـظحی ؼؿاويؿ هحؼال وقوؾ به بهٍث قا به ا٘اػث ال وی 

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ

 75چ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

هىقؾ يؼمث قا  آياو اللهه کؼىاهًؿ بىؾ  یواوک ی يًؿ ؾق لهكهکاهبك ا٘اػث یو پ اللهه ال ک یواوکو »
ایى ( 69)و همؿهايًؿ یکيًؿ و آياو چه وِالعاؾاو و یو ٌه ِؿیواواهبكاو و یبا پ[ یػىی] هكاق ؾاؾه

 .«كٕلی ال شايب الله اوث و الله به ؾاياوث

                                                           
. ۶۵: يىاء  -73
. ۶۴: يىاء  -74
. ۷۰-۶۹: يىاء  -75
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هك که ال هى ا٘اػث کًؿ »: ككهایؿ چًايکه بؽاقی قوایث يمىؾه هی ـ ِلی الله ػلیه وولن ـو قوىل الله 
 .«[که بهٍحی ٌىؾ]ٌىؾ و هك که ال هى وكپیچی يمایؿ، ؼىؾ يؽىاوحه  واقؾ بهٍث هی

چًیى گلحه اوث،  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـٌىؾ قوىل ؼؿا  اهكوله وهحی به بكؼی ال هىلماياو گلحه هی
 !جه اوثولی ٌیػ كالو ایًٙىق گق: گىیًؿ هی

ؾايًؿ، وپه به وؽى  گىیؿ هی وؽى پیاهبكٌاو قا که ال قوی هىای يله وؽى يمی! وبعاو الله
 :ككهایؿ ؾق ظالی که ؼؿاويؿ هحؼال ؾق ایى باقه ؼٙاب به ها هی! کًًؿ کىاو ؾیگك جىشه هی

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک چ 

  ﮴﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 76چ﮵

 پكوا الله ال و ؾییهصى یيیپ[ یاقک چیه ؾق] اهبكيیپ و الله بكابك ؾق ؾیا آوقؾه هاویا هک یواوک یا»
 اهبكیپ یِؿا ال بلًؿجك قا جاویِؿا ؾیا آوقؾه هاویا هک یواوک یا( ۱)ؾاياوث  یًٌىا الله هک ؾیبؿاق

 وؽى بلًؿ یِؿا به او با ؾییگى یم وؽى بلًؿ گكیؾ یبؼٓ با ٌما ال یبؼٓ هکهمچًاو و ؾیوکم
 .«ٌىؾ جباه جاویها قؾهک ؾیبؿاو هکآو یب هباؾا ؾییهگى

ـ ِلی ِعابه ایى آیات قا ًٌیؿيؿ و با پیاهبكٌاو با اؾب قكحاق يمىؾيؿ به ٘ىقی که ؾق بكابك وؽى پیاهبك 

ؼىاوث يظك هن  کكؾيؿ و ظحی جا وهحی که پیاهبك ال آيها يظك يمی هیچ اػحكأی يمی الله ػلیه وولن ـ
 .ؾاؾيؿ يمی

 :ؾق ظصة الىؾاع، ؾق قول ػیؿ كٙك باالی وك آياو ایىحاؾ و پكویؿ ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك 

 «اهكول چه قولی اوث؟ ایى هاه چه هاهی اوث؟ ایى وكلهیى چه وكلهیًی اوث؟»

 !ه و پیاهبكي ؾاياجكيؿالل: گلحًؿ

                                                           
. ۲-۱: ظصكات  -76
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ـ ِلی الله ػلیه اها با ایى وشىؾ ؾق بكابك پیاهبك ؼؿا ... ؾايىحًؿ آقی ال آياو چیمی پكویؿ که پاوؽً قا هی

 !الله و پیاهبكي ؾاياجكيؿ: با اؾب و يماکث گلحًؿ وولن ـ

 *   *   *

یؿ، بك وی واشب اوث ی الله به او قن بًابكایى، هك که که اهكی ال وىی الله یا ال وىی ككوحاؾه
ا٘اػث کًؿ و جىلین ككهاو ٌىؾ و بكایً شایم يیىث که  اػحكاْ کًؿ یا ؾق پی قاه ؼكوز و ظیله 

 .باٌؿ

اهام هىلن ال ابى ػمك ـ قٔی الله ػًهما ـ قوایث کكؾه که هكؾم هؿت لهايی به وىی بیث الموؿن 
هكؾی ال وىی . ق ایى باقه يالل ٌؿوپه هبله به وىی کؼبه جـییك يمىؾ و آیاجی ؾ. ؼىايؿيؿ يمال هی

وهحی به آيصا قویؿ ؾیؿ که ؾق ظال اؾای . به يمؾ هكؾم ؾق هىصؿ هبا قكث ـ ِلی الله ػلیه وولن ـقوىل ؼؿا 
آیاجی يالل گكؾیؿ و به  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـاهٍب بك قوىل ؼؿا : با ِؿای بلًؿ گلث. يمال ِبط هىحًؿ

 .کًؿ او ؾوحىق ؾاؾه ٌؿ که قو به کؼبه

 .هًىل وؽى آو هكؾ به پایاو يكویؿه بىؾ که ؾق ظال يمال چكؼیؿيؿ و قو به کؼبه کكؾيؿ

 .ؾق اذًای يمال، بؿوو هیچ جكؾیؿ و ؾقيگی ؾوحىق قا اشكا کكؾيؿ... آقی

٘لعه واهی بىؾم و ایى پیً ال  ی ابی هى ؾق ؼايه: قوایث کكؾه که گلث  ـ قٔی الله ػًه ـبؽاقی ال ايه 
 .بىؾجعكین ؼمك 

قیؽحن که ياگهاو هكؾی واقؾ ٌؿ و  ایىحاؾه بىؾم و ؾاٌحن بكای كاليی و كاليی و كاليی هٍكوب هی
 آیا ؼبك به ٌما يكویؿه؟: گلث

 چه ؼبكی؟: گلحین

یک هًاؾی ككوحاؾه جا هیاو هكؾم يؿا ليؿ که ؼمك ظكام  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـپیاهبك . ؼمك ظكام ٌؿ: گلث
 .ٌؿه اوث

 .م ؼمك قا بك آياو ؼىايؿوپه آیه جعكی
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ها ؼمك ؾق ؾوحايٍاو بىؾ اها آو قا به وىی ؾهاو  همیى که آیه قا ًٌیؿيؿ به ؼؿا وىگًؿ بؼٕی ال آو
ؾوث ... ؾوث کٍیؿین ای پكوقؾگاق ها: ؼىؾ باال يبكؾيؿ، بلکه آو قا به لهیى قیؽحًؿ و گلحًؿ

 !کٍیؿین

 .های ؼمك قكحًؿ و آو قا ٌکىحًؿ وپه به وىی ؼمكه

 .ؾیگك يه ؾق ایى باقه وىالی کكؾيؿ و يه ؾوباقه به آو بالگٍحًؿ

 ...آقی

ها قا  ی ؼمك قا به لهیى قیؽحًؿ و ؼمكه هًىل کىی واقؾ يٍؿه بىؾ و کىی بیكوو يككحه بىؾ که همه
 .ٌکىحًؿ

وپه بكؼی ؤى گككحًؿ و بكؼی ؾوباقه ؿىل کكؾيؿ و ػٙك لؾيؿ و به هىصؿ قكحًؿ ؾق ظالی که 
 !قكث ق شىی ؼمك ككو هیپاهایٍاو ؾ

 ...این این و آو قا ال پؿقايماو به اقخ بكؾه يگلحًؿ ها هؿت لهايی ٘ىاليی اوث که با ؼمك ؼى گككحه

 ...بايؿهای هؽلی بكای جىلیؿ ؼمك و ككوي آو ٌکل يگككث

 ...جىلین اهك پكوقؾگاق... بىؾيؿ« هىلماو»لیكا آياو ! يه

 *   *   *

ؾكاع ال وًث وی و به هىؽكه يگككحى هیچ یک ال قهًمىؾهای او و  ال بمقگحكیى ظوىم وی بك ها،
 .ايؿ همچًیى کىچک يٍمكؾو کىايی اوث که ؾق لبان یا ظاهك ؼىؾ ال وًث وی پیكوی کكؾه

ؼؿاويؿ هحؼال ؼٙاب به گكوهی ال . بلکه به جمىؽك گككحى اهل وًث ال شمله ِلات هًاكواو اوث
 :ككهایؿ هًاكواو هی
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 ک            ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ 

 77 چ ڳ ڳ          گ گ گ گ ک

بگى آیا الله و آیات او و . کكؾین و هىلما اگك ال آياو بپكوی ؼىاهًؿ گلث ها كوٗ ٌىؼی و بالی هی»
 .«ایؿ ٌک په ال ایمايحاو کاكك ٌؿه بی. ػفقؼىاهی يکًیؿ( ۶۵)کكؾیؿ؟  پیاهبكي قا قیٍؽًؿ هی

 *   *   *

 ...ؾق پایاو

 ...بكاؾقاو و ؼىاهكاو هى

 ...به بمقگ اوث، ظحی بمقگحك ال ظن پؿق و هاؾق  ـ ِلی الله ػلیه وولن ـؾايىحین که ظوىم قوىل ؼؿا 

 .اي ها قا ال آجً شهًن يصات ؾاؾ و ال گمكاهی بیكوو آوقؾ او کىی اوث که ؼؿاويؿ به واوٙه

 .ال الله هحؼال ؼىاهايین که ٌلاػث پیاهبكي قا يّیب ها والؾ

يّیب هگكؾاو و په ال وی ؾچاق كحًه هىال و ها قا ال ؾوحاو بمقگىاق او  ؼؿاويؿا ها قا ال اشك او بی
 .يىٌیؿيی گىاقایی بًىٌاو که په ال آو ؾیگك جًٍه يٍىین

 ...آهیى... آهیى

 به هلن ؾکحك هعمؿ بى ػبؿالكظمى الؼكیلی
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